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Анекс школског програма 2020/2021

1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД

Нед. Год.
1. Српски језик 5 180

2. Енглески језик 2 72
3. Математика 5 180
4. Свет око нас 2 72
5. Ликовна култура 2 72
6. Музичка култура 1 36
7. Физичко и здравствено васпитање 3 108

УКУПНО: А 20 720
Ред.
број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ Нед. Год.

1. Верска настава/ Грађанско васпитање3 1 36
УКУПНО: Б 1 36

УКУПНО: А + Б 20 756
Ред.
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Нед. Год.

1. Редовна настава 21 756
2. Дигитални свет5 1 36
3. Допунска настава 1 36
4. Настава у природи** 7-10 дана годишње

Ред.
број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Нед. Год.

1. Час одељењског старешине 1 36
2. Ваннаставне активности6 1 36
3. Екскурзија7 1-3 дана годишње

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.
5 Пројектна настава је обавезна за све ученике.
6  Школа реализује ваннаставне активности у области науке,  технике, културе, уметности,

медија и спорта.
7Екскурзија се изводи у случају нереализовања наставе у природи.

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.

Назив предмета : ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Разред: ПРВИ Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 
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Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика

ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење,

комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

Ред.
број

НАСТАВНА ТЕМА обрада Остали облици рада укупно

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 10 8 18

2. БЕЗБЕДНО  КОРИШЋЕЊЕ  ДИГИТАЛНИХ
УРЕЂАЈА

5 3 8

3. АЛГОРИТАМСКИ  НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА

5 5 10

4. УКУПНО 20 16 36

Кључне речи: дигитални уређаји, комуникација преко дигиталних уређаја, безбедност, 

алгоритам, решавање проблема, подаци о личности

Р.
б.

Исходи Назив наставне теме Садржаји Међупредме
тне
компетенциј
е

Начин  и  поступци
оставривања програма

1.

–  препозна
дигиталне
уређаје  из
окружења  и
именује  неке  од
њих;
–  наведе неке  од
животних
ситуација  у
којима дигитални
уређаји
олакшавају
обављање
послова;
– упореди начине
рада  и  живота
људи пре и после
појаве
дигиталних
уређаја;
– упореди начине
креативног
изражавања  са
дигиталним
уређајима  и  без
њих;

ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

Различит
изглед
дигиталних
уређаја.
Дигитални
уређаји  у
различитим
занимањим
а. Учење уз
помоћ
дигиталних
уџбеника.
Креативно
изражавање
са
дигиталним
уређајима и
без њих. 
Комуникац
ија
посредство
м
дигиталних
уређаја.
Дигитални
уређај  и

Компетенциј
а за
учење,  
Дигитална
компетенциј
а,  Естетичка
компетенциј
а,  
Рад  с
подацима  и
информација
ма,
Сарадња.
Комуникациј
а

Наставник  треба  да
креира  образовну
ситуацију  у  којој
ученици могу да увиде
да  су  дигитални
уређаји свуда око њих,
и  да  нису  то  само
десктоп  и  лаптоп
рачунари  и  таблети,
већ  и  телефон,  клима
уређај,  фрижидер,  веш
–  машина  и  једни
именом  их  зовемо
дигитални  уређаји.
Навести  ученике  да
дају  примере
коришћења дигиталних
уређаја  из
свакодневног  живота.
Наставник  треба  да
спроведе  обуку
ученика за  коришћење
дигиталних  уџбеника.
Омогућити  ученицима
да,  на  часу,  вајају  у
пластелину  популарни
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–  користи
дигиталне
уџбенике  за
учење
(самостално
и/или  уз  помоћ
наставника);
–  упореди
дигитални  и
папирни
уџбеник;

паметни
дигитални
уређај. 
Коришћење
дигиталних
уређаја  за
повећање
прилика  за
учење  и
стицање
искуства
ученика  у
области
науке,
културе  и
уметности.

лик  из  цртаћа.
Наставник  користи
прилику  да  са
ученицима разговара о
комуникацији  са
дигиталним  уређајима
и без њих.
Ако постоји могућност
организовати одлазак у
музеј.
Пре одласка на наставу
у  природу,  посебно  је
значајно  да  наставник
употреби  неку  од
постојећих  веб  –
презентација
(http://viminacium.org.rs
/izloz  be/viminacium-
virtual-tour/)  и
виртуелно  упозна
ученике  са  местима
које ће посетити.

–  упореди
традиционалне
видове
комуникације  са
комуникацијом
посредством
дигиталних
уређаја;
–  наведе неке  од
карактеристика
„паметног“
дигиталног
уређаја;
–  наведе  на  који
начин  дигитални
уређаји  могу  да
допринесу
упознавању
културне
баштине;
– наведе основна
правила  за
коришћење
дигиталних
уређаја  како  не
би  угрозио
здравље;
–  наведе неке  од
здравствених

Дигитални
уређај  и
наше
здравље
(вид,
положај
тела,  време
пред
екраном,
дигитални
уређај  као
отпад).
Подаци  о
личности  и
њихова
заштита
при
комуникаци
ји  помоћу
дигиталних
уређаја.
Помоћ  у
случају
контакта  са
непримерен
им
дигиталним
садржајем,
непознатим

Компетенциј
а за учење,  
Дигитална
компетенциј
а,  Естетичка
компетенциј
а,  
Рад  с
подацима  и
информација
ма,
Сарадња.
Комуникациј
а

Указати  на  чињеницу
да се  број  занимања у
којима  је  дигитални
уређај  доминантно
средство  за  рад
непрестано  увећава  и
да  отуда  потиче
потреба  да  негујемо
здраве  навике  када  је
употреба  дигиталних
уређаја  у  питању.
Нагласити да проблеми
који настају са видом и
коштано  –  мишићним
системом не настају од
употребе  технологије,
већ  од  неправилног
положаја  тела,
претежног  седења,
дужег  гледања  без
промене
фокуса.Заједно
излистати  неке  од
здравствених ризика.
Правилно  одлагање
електронског  отпада
важно  је  за  очување
здраве
животне средине.
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2.

ризика
везаних  за
прекомерно  или
неправилно
коришћење
дигиталних
уређаја
–  доведе  у  везу
начин  одлагања
електронског
отпада  са
загађењем
животне
средине ;
–  наброји
основне  податке
о личности ;
–  објасни  зашто
саопштавање
података  о
личности
представља
ризично
понашање  при
комуникацији
помоћу
дигиталних
уређаја ;
–  именује  особе
или  институције
којима  се  треба
обратити  за
помоћ  у  случају
контакта  са
непримереним
дигиталним
садржајем,
непознатим,
злонамерним
особама  или
особама  које
комуницирају  на
неприхватљив
начин 
– наведе основне
препоруке  за
руковање
дигиталним
уређајем  на
одговоран начин
(примена  мера

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИ
Х УРЕЂАЈА

,  зло
намерним
особама
или
особама
које
комуницира
ју  на
неприхватљ
ив  начин.
Одговорно
руковање
дигиталним
уређајем
(мере
физичке
заштите,
коришћење
лозинке).

Указати  на  чињеницу
да нису све особе које
користе  интернет
добронамерне.  Од
изузетног значаја је да
ученици  схвате  који
подаци  спадају  у
податке  о  личности,
као и на које начине их
људи  најчешће  чине
доступним  на
интернету.
Нагласити  ученицима
на  који  начин  да  се
понашају и коме да се
обрате  за  помоћ  у
случају  непримереног
садржаја  или
понашања  појединаца
на интернету.
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физичке заштите)
и  објасни  зашто
је  важно
примењивати их;
–  анализира
једноставан
познати
поступак/активно
ст  и  предлаже
кораке  за  његово
спровођење;

3.

-  протумачи
симболе
познатог/договор
еног  значења  и
спроведе
поступак  описан
њима;
– уочи и исправи
грешку  у
симболима
израженом
упутству
(алгоритму),
провери
ваљаност  свог
решења  и  по
потреби  га
поправи
(самостално  или
сараднички);
–  доведе  у  везу
алгоритам  и
понашање
дигиталног
уређаја

АЛГОРИТАМ
СКИ  НАЧИН
РАЗМИШЉА
ЊА

Разлагање
проблема
на  мање
целине.
Осмишљава
ње  корака
који  воде
до  решења
једноставно
г  проблема.
Тумачење
постојећих
и  креирање
алгоритама
изражених
симболима.
Уочавање и
исправљањ
е грешака у
алгоритму.
Тумачење
понашања
дигиталног
уређаја  у
односу  на
приказани
алгоритам.

Компетенциј
а за учење,  
Дигитална
компетенциј
а,  Естетичка
компетенциј
а,  
Рад  с
подацима  и
информација
ма,
Сарадња,
Комуникациј
а

Знања  ученика  и
садржаје  осталих
обавезних  предмета  и
изборних  програма
требало  би
искористити како би се
пред  њих  поставио
адекватан  задатак  –
поступак који треба да
анализирају  и
предложе  кораке  за
његово  спровођење
(  колут  унапред,
писање  слова,  низ
сличица од којих треба
саставити  причу,  низ
сличица  међу
којимаима
сувишних…)
Наставник  треба  да
уведе  термин
алгоритам  и  да  га
ученицима  протумачи
као  упутство  за
решавање  неког
проблема  или
извођење  неког
поступка.
Наставник  треба
ученицима да обезбеди
упутство  које  им
омогућава да изврше
потпуно  непознати
задатак.
Наставник често треба
да поставља ученике у
ситуације  да
разматрају  унапред
креиране  алгоритме  за
решавање  одређених
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задатака,  да  у  више
наврата  откривају
грешке  и  исправљају
их, све док не дођу не
само до најбољег, већ и
до  најефикаснијег
решења.
Ако  су  ученицима  на
располагању рачунари,
рад  у  програму  на
адреси
https://scratch.mit.edu/pr
ojec  ts/19685257/  може
да допринесе досезању
дефинисаних исхода.

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

Српски језик: Читање текстова са интернета. Образовне игре. 

Математика:  Различити  садржаји  са  интернета  везани  за  бројеве,  сабирање,  одузимање,

тестови знања. 

Ликовна култура: Вајање популарног лика из цртаћа повезати са видео записом вајања истог

лика. Прављење различитих постера и паноа. Верска настава: Различити цртани филмови који

илуструју дешавања из Библије. 

Свет око нас: Правилно одлагање електронског отпада је битно за очување животне средине.

Опасност на интернету, показати да нису сви добронамерни.

Физичко васпитање: Указати ученицима колико је важно ограничити коришћење дигиталних

уређаја и бавити се спортом.

Активности у наставном процесу
Активности наставника Активности ученика

организује час активно учествују у реализацији часа
презентује наставне садржаје записују
ангажује  ученике,  водећи  рачуна  о
претходним знањима која поседују

анализирају

демонстрира дискутују
користи ИКТ закључују
подстиче ученика на активно учешће примењују
повезује  садржаје  са  свакодневним
животом

учествују у тимском и групном раду

вреднује рад ученика процењују  наставу,  рад  других  ученика  и
сопствени рад

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА
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У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и 

продукти учења. Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у 

другим обавезним предметима и изборним програмима, могуће је применити и овде. Изазови 

попут чињенице да процене постигнућа засноване само на резултатима практичних задатака 

које ученици раде није довољан показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при 

сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до потребе 

за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета 

Дигитални свет.

Самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања

јеноставних алгоритама( укључујући и оне који су сами креирали), тестирају их, а затим 

откривају и исправљају грешке у њима. неговање праксе исказивања рефлексивних коментара 

током представљања онога што су урадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у 

учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика;

Вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес 

самопроцене – ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи 

одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне повратне информације.

Отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити 

лако уочљиво. Постављање отворених питања један је од начина накоји наставник може да 

процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања 

конкретног концепта. Питања која почињу са „Заштo” или „Како” посебно су корисна: Зашто 

није добро да чашу са слатким пићем држиш поред дигиталног уређаја? Како ради твој 

алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које је потребно у раду са 

дигиталним уређајем? Итд

Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога 

што већ знају, шта желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју 

ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових 

постигнућа.
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Примељујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и 

конзистентно гради персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа 

ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална ситуација 

процењивања ( наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика 

битно смањен ( потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у 

учењу посебна је добробит која произилази из наведеног.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за сумативно оцењивање ученика

Шта пратимо Поступак и нструменти оцењивања Време
Степен  остварености
циљева  и  прописаних,
односно  прилагођених
исхода  постигнућа  у
току  савладавања
програма предмета.

Процењују  се:  вештине
разумевања,  примена  и
вредновање  научених
поступака  и  процедура;
рад  са  подацима  и  рад
на  различитим
задацима;  вештине,
руковање  алатима  и
технологијама  и
извођење  радних
задатака.

-  Свакодневно  бележење  активности  ученика  на
часу у евиденције наставника:

број јављања (тачни одговори):
за једно јављање / тачно одрађен задатак +,
за јављање више пута / више тачних задатака ++,
за  давање  комплетног,  потпуног  одговора  на  тежа
питања / проналажење других решења за задатак 5,
Напомена: водити рачуна о:
- свеобухватности одговора
- сналажењу у одговарајућим и наменским програмима
и апликацијама
- хоризонталном и вертикалном повезивању градива

-  Групни  рад (посматрање  наставника,  излагање
група), свеска евиденције:
сарадња у групи (сви чланови су укључени), 
степен знања свих чланова групе, 
квалитативно и квантитативно процењивање резултата
рада група (апликација, табела...).

- континуирано

-након  завршетка
теме

-по потреби

НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА:

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор 

градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја

Вредновање ученика са тешкоћама у развоју 

Елементи вредновања: 
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- Однос према раду 

- Праћење постављених задатака 

- Уважавање других ученика и наставника, праћење правила понашања на часу, доношење прибора за 

рад.

2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД

Нед. Год.
8. Српски језик 5 180

9. Енглески језик 2 72
10. Математика 5 180
11. Природа и друштво 2 72
12. Ликовна култура 2 72
13. Музичка култура 1 36
14. Физичко и здравствено васпитање 3 108

УКУПНО: А 20 720
Ред.
број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ Нед. Год.

2. Верска настава/ Грађанско васпитање3 1 36
УКУПНО: Б 1 36

УКУПНО: А + Б 20 756
Ред.
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Нед. Год.

5. Редовна настава 21 756
6. Пројектна настава5 1 36
7. Допунска настава 1 36
8. Настава у природи** 7-10 дана годишње

Ред.
број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Нед. Год.

4. Час одељењског старешине 1 36
5. Ваннаставне активности6 1 36
6. Екскурзија7 1-3 дана годишње

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.
5 Пројектна настава је обавезна за све ученике.
6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и 
спорта.
7Екскурзија се изводи у случају нереализовања наставе у природи.
** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

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

Годишњи фонд часова: 180 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– чита са разумевањем различите текстове;

– опише свој доживљај прочитаних књижевних дела;

– изнесе своје мишљење о тексту;

– разликује  књижевне  врсте:  лирску  и  епску
песму,  причу,  басну,  бајку,  роман  и  драмски
текст;

– одреди  тему,  редослед догађаја,  време и место
дешавања у прочитаном тексту;

– именује главне и споредне ликове и разликује
њихове пози- тивне и негативне особине;

– уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа и
рима);

– разуме пренесено значење пословице и басне
и њихову поучност;

– разуме идеје књижевног дела;

– уочи основне одлике народне бајке;

– разликује народну од ауторске бајке;

– представи главне особине јунака;

– уочи основне одлике народне епске песме;

– уочи поређење у књижевном делу и разуме његову
улогу;

– разликује опис од приповедања у књижевном делу;

КЊИЖЕВНОСТ ШКОЛСКА ЛЕКТИРА

Лирска поезија

1. Душан  Костић:
Септембар

2. Григор  Витез:  Какве  је
боје поток/

Десанка Максимовић: 
Вожња

3. Душан Васиљев: Зима

4. Мирослав  Антић:  Шта
је највеће/

Ф. Г. Лорка: Луцкаста 
песма

5. Д
рага
н
Лук
ић:
Сва
ког
а
дан
а/
Шт
а  је
ота
ц

6. Бранислав  Црнчевић:
Љутито мече/

Љубивоје Ршумовић: 

10



Анекс школског програма 2020/2021

– покаже  примере  дијалога  у  песми,  причи  и
драмском тексту;

– уочи хумор у књижевном делу;

– чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;

– изражајно рецитује песму и чита прозни текст;

– изводи драмске текстове;

– разликује  врсте  (и  подврсте)  речи  у  типичним
случајевима;

– одреди основне граматичке категорије именица,
придева и глагола;

– примењује основна правописна правила;

– јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну
и заповедну  реченицу,  поштујући  одговарајућу
интонацију  и  логички  акце  нат,  паузе,  брзину  и
темпо;

– споји више реченица у краћу и дужу целину;

– препричава,  прича  и  описује  и  на  сажет  и  на
опширан начин;

– извештава  о  догађајима  водећи  рачуна  о
прецизности, тачности, објективности и сажетости;

– варира језички израз;

– попуни  једноставан  образац  у  који  уноси
основне личне податке;

– разликује  формални  од  неформалног  говора
(комуникације);

учествује у разговору поштујући уобичајена правила
комуни- кације и пажљиво слуша саговорника.

Аждаја своме чеду тепа

7. Милован  Данојлић:
Љубавна песма

8. Љубивоје  Ршумовић:
Домовина  себрани
лепотом

9. Химна Светоме Сави

10. Бранко  Стевановић:
Занимање  Марка
Краљевића

Епска поезија

11. Народне песме:
Марко Краљевић и бег
Костадин, Орање
Марка Краљевића

Проза

1. Ла  Фонтен:  Цврчак  и
мрав/Езоп:  Корњача  и
зец

2. Народна  приповетка:
Свети Сава и сељак без
среће

3. Народна  бајка:  Чардак
ни на небу ни на земљи

4. Народна  приповетка:
Свијету  се  не  може
угодити

5. Бранко  Ћопић:
Изокренута прича

6. Оскар  Вајлд:  Себични
џин

7. Светлана  Велмар
Јанковић:  Златно  јагње
(одломак)

8. Бранко  В.  Радичевић:
Прича  о  дечаку  и
Месецу

9. Ијан Макјуен: Реч-две о
Питеру (одломак)

10. Јохана  Шпири:  Хајди
(одломак)

11. Народна  бајка:  Баш-
Челик  (читање  у
наставцима)

12. Јасминка  Петровић:  Од
читања  се  расте
(читање у наставцима)

Драмски текстови

1. Душан  Радовић:  А
зашто он вежба

2. Александар  Поповић:
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Лед се топи

3. Јованка  Јоргачевић:
Никад два добра

4. Лаза Лазић: Суђење

Популарни и 
информативни текстови

Избор из илустрованих 
енциклопедија и 
часописа за децу о 
значајним личностима 
српског језика, 
књижевности и културе 
(Милева Ајнштајн, 
Михаило Пупин), 
знаменита завичајна 
личност и др.

ДОМАЋА ЛЕКТИРА

1. Бранко  Ћопић:
Доживљаји Мачка Тоше

2. Избор  из  поезије
Душана  Радовића
(Замислите,  Да  ли  ми
ве-  рујете, Страшан
лав, Кад је био мрак,
Тужне ђачке исповести,
Здравица,  Плави  зец  и
друге песме)

3. Браћа  Грим:  Бајке  (по
избору)

Књижевни појмови:

– лирска песма,

– химна,

– епска песма,

– народна бајка,

– роман,

– поређење,

– персонификација  (на
нивоу препознавања),

– опис,

– дијалог,

– приповедање,

– епски јунак,

драмска радња
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JEЗИК
Грaмaтикa, прaвoпис и

oртoeпиja

Врсте речи:

именице (градивне, 
збирне);

придеви (присвојни, 
градивни); род и број 
придева; заменице 
(личне заменице);

глаголи; лице и број 
глагола.

Подела речи на крају 
реда (граница на 
самогласник). 
Управни говор (први 
и други модел). 
Неуправни говор.

Велико слово: писање 
имена народа, 
вишечланих 
географских назива 
(планина, река, језера, 
мора и сл.), празника, 
наслова књига и 
часописа;

Писање присвојних 
придева изведених од 
властитих имена 
(суфикси: -ов, -ев,

-ин; -ски, -чки, -шки).

Речца не уз именице и 
придеве.

Наводници (у управном 
говору, насловима дела, 
називима школа).

Сугласник ј (између 
самогласника и-о и о-и).

Скраћенице  (мерне
јединице за масу, дужину,
време  и  запремину
течности).

JEЗИЧКA КУЛТУРA Краћи и дужи текстови – 
књижевни и некњижевни,
као и нели- неарни 
текстови.
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Причање о догађајима и 
доживљајима, стварним и
измишљеним (усмено и 
писано).

Описивање људи, 
животиња и природе 
(плански приступ) – 
усмено и писано.

Различите 
комуникативне ситуације
(комуникација са 
одраслима и са 
вршњацима; у школи, у 
продавници, телефонски 
разговор, поздрављања, 
честитања и сл.).

Богаћење речника: речи 
истог или сличног 
значења; речи супротног 
значења; речи које значе 
нешто умањено и увећано
(уз одговарајуће текстове 
из лектире).

Правописне вежбе: вежбе
допуњавања и избора 
правилног обли ка речи; 
диктат, аутодиктат.

Језичке вежбе: 
проширивање и 
допуњавање реченица 
разли- читим врстама 
речи, промена реда 
речи у реченици, 
промена дужине 
реченице.

Лексичко-семантичке 
вежбе: речи који 
припадају различитим 
тематским скуповима; 
речи супротног значања 
али исте врсте и истог 
рода и броја, промена 
граматичког лица у 
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тексту; основно и 
пренесено значење речи 
и друго.

Стилске вежбе: 
састављање прича на 
основу задатих речи; 
сажимање или 
проширивање познате 
приче (текста), мењање 
краја приче (текста); 
настављање приче на 
основу датог почетка; 
промена становишта 
(нпр. увести у текст нове 
ликове; сместити бајку у 
далеку будућност...).

Говорне  вежбе:
рецитовање,  изражајно
читање,  сценско  прикази-
вање
драмског/драматизованог
текста и сл.

Кључни појмови:  књижевност, језик, језичка култура.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Примењује  основна  знања  о  српском  језику  и  основна  начела  тумачења  књижевних  дела;

поштује књижевнојезичку норму и користи језик као низ стваралачких могућности у усменој и

писаној  комуникацији  –  обликује  логичан  и  структуриран  говорени  и  писани  текст;  чита,

тумачи, упоређује и вреднује књижевнеи неуметничке текстове прикладне узрасту ученика; уме

да изабере дела за читање према свом литерарном укусу; чува, негује и воли српски језик.

Компетенције:Компетенција за учење, комуникација,сарадња, естетска компетенција,дигитална

Исходи воде развијању следећих стандарада: 
1СЈ.0.1 . 1 .  познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и 
оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.О.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.„певушења" 
или „скандирања"
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1СЈ0.1.4 .уме да преприча изабрани наративни иликраћи информативни текст на основу 
претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, 
јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући 
основну информацију и додатне информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ. 1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста
IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације 
експлицитно исказане уједној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 
колико и сл.)
1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, 
речник)
1СЈ 1.2.5. Одређује основну тему текста
1СЈ 1.2.6. разуме дословно значење текста
1СЈ1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста
1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му 
је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и еитуација из текста и особа и ситуација 
које су му познате; издваја речи које су му непознате
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком 
месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који 
спорије
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући 
информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, 
пољима табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту
1СЈ 2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену
1СЈ  2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава 
расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о 
њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због 
чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни
1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише
1СЈ 1.3.3 почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком
1СЈ 1.3.4. Употребљава велико слово приликом писања чличних имена, назива места 
( једночланих) , назива школа
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
1СЈ 1.3.6 издваја наслов, углавном се држи теме
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1СЈ. 1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)
1СЈ 1.3.8 користи скроман фонд речи ( у односу на узраст) ; правилно их употребљава
1СЈ. 1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)
1СЈ 1.3.10 пише честитку ( за Нову годину, рођенмдан ), позивницу ( За рођенданску прославу, 
забаву, ) разгледницу 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из 
различитих делова дужег текста
1СЈ 3.2.5 представља текст у одговарајућој нелинеарној форми ( уноси податеке из текста у дату
табелу или дијаграм )
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је 
лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током 
читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне 
синтаксичке конструкције, укључујући и сложене
1СЈ 3.3.2 јасно сртуктуира текст , увод разреда и закључак; добро распоређује основну 
информацију и додатне информације унуртар текста и пасуса
1СЈ 3.3.4 саставља кратак експозиторни текст
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)
Књижевност
1СЈ 1.5.1 препознаје књизевне родове на основу формалне одлике поезије, прозе и драме
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком 
тексту
1СЈ. 1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
1СЈ 2.5.1 разликује лирску од епске песме
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, 
брзалице)
1СЈ 2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу 
ликовима у књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком 
тексту)
1СЈ 2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст    
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту 
Језик
1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским 
знаком
1СЈ. 1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места 
(једночланих), назива школе
1СЈ 1.4.1 препознаје врсте речи ( именице, заменице, придеви , бројеве, и глаголе)

17



Анекс школског програма 2020/2021

1СЈ 1.4.2 препознаје граматичке категорије променљивих  речи ( род и број заједничких 
именица) и глаголско време ( презент, перфекат и футур)
1СЈ 1.4.3 препознаје врсте реченица по комуникативној функцији ( обавештајне, упитне , 
узвичне, заповедне)и по потврдности/одричности ( потврдне и одричне)
СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној 
комуникацији (у кући, школи и сл.)
1СЈ 2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових 
становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве {-
ов/-ев/-ии, -ски/-чки/-шки)\ правилно пише гласове ћ, ч, ђ, Љ; правилно пише сугласник ј у 
интервокалској позицији; правилно пише речцу л_и и речцу не; употребљава запету при 
набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, 
типове реченица, дужину реченице...)
] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује 
одговарајућим детаљима
1СЈ 2.3.5 језички израз прилагођава комуникативној ситуацији ( формалној, неформалној )
1СЈ 2.3.6. саставља кратак наративни текст
1СЈ 2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ 2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту, употребљава синониме ( да избегне 
понављање )
1СЈ 2.3.9. исправља свој текс ( критички чита написано, поправља текст и исправља написано )
1СЈ 2.3.11 пише писмо ( приватно и уме да га адресира )
1СЈ 2.4.1 одређује врсте речи ( именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе )
1СЈ 2.4.2 препознаје подврте речи( властите и заједничке именице; описне, присвојне и 
градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе )
1СЈ 2.4.3 препознаје лица, род и број личних заменица у номинативу
1СЈ 2.4.4. препознаје граматичке категорије глалола ( лице, род, број ) и уме да пребаци глаголе 
из једног глаголског времена у друго
1СЈ 2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији и по потврдности / одричности
1СЈ 2.4.7. састављ реченице различите по комунаккативној функцији и облику
1СЈ 2.4.8. препознаје синонимију
!СЈ 2.4.9. препознаје значење речи и фрезеологизама који се јављају у школским текстама и 
правилно их употребљава
1СЈ 3.4.1 именује врсте и подврсте речи ( властите и заједничке именице; описне, присвојне и 
градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе )
1СЈ 3.4.2 уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму : заједничких 
именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и 
текста/контекста у којем су употребљени
1СЈ 3.4.5 употребљава речи у осноцном и пренесеном / фигуративном значењу
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на ис- ходима, односно на процесу

учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина,

ставова  и  вредности  које  ученик  гради,  проширује  и  продубљује  кроз  све  три  предметне

области.Програм наставе и учења предмета  Српски језик у трећем разреду основне школе

чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручени број часова

по предметним областима је: Књижевност – 80 часова, Језик – 60 часова и Језич- ка култура –

40 часова. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства

са другим областима.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

КЊИЖЕВНОСТ
У  настави  књижевности  најважније  је  код  ученика  развијати способност читања књижевних

текстова са разумевањем, под
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стицати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус и неговати истрајност у 
читању и доживљавању књижевног дела. Ученике треба навикавати да опишу доживљај прочитаних 
књижевних дела и изнесу мишљење о њима. Читање захтева време, истрајност и посвећеност, а 
неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. Кроз читање књи- 
жевноуметничких текстова и у разговору о њима на часу гради се критичко мишљење, јер ученици треба
да имају суд о поступцима и особинама ликова, као и о различитим догађајима у тексту. Посебно је 
важно што књижевност код ученика интензивно развија емпатију, тиме што од читалаца тражи да се 
ставе на место друго- га и да разумеју најразличитије особине и поступке ликова. Настава књижевности 
јача национални и културни идентитет ученика, кроз упознавање своје књижевности и културе, као и 
књижевно- сти и културе других народа.

Школска  лектира  је  разврстана  по књижевним родовима лирска и епска  поезија,  проза,  драмски
текстови за децу и обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део
школске лектире састоји се, углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, али и
репрезентативна дела за децу из светске књижевности (Оскар Вајлд: Себични џин, Ијан Макјуен: Реч-
две о Питеру, Јохана Шпири: Хајди (одломак).

Домаћа лектира обухвата значајна поетска и прозна дела дечје књижевности (Браћа Грим: Бајке (три
бајке по избору), Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше, избор из поезије Душана Радовића.

Избор дела школске и домаће лектире примерен је узрасту ученика.

Поједина дела из обавезног корпуса су изборна. Учитељу се пружа могућност да изабере да ли ће на
часовима обрађивати:

• Ла Фонтенову басну Цврчак и мрав или Езопову басну Корњача и зец;
• Шта је највеће Мирослава Антића или Луцкасту песму Ф. Г. Лорке;
• Свакога дана или Шта је отац Драгана Лукића;
• Какве је боје поток Григора Витеза или Вожња Десанке Максимовић;
• Љутито мече Бранислава Црнчевића или Аждаја своме чеду тепа Љубивоја Ршумовића.

Изборност  допушта  наставнику  већу  креативност  у  достизању  исхода.  Програмом  се  подстиче
упознавање ученика са знаачајним личностима српског језика, књижевности, науке и културе (Свети
Сава, Милева Ајнштајн, Михајло Пупин).

Током обраде књижевних текстова ученици развијају прва литерарно-естетска искуства и формирају
своје ставове о делу које  слушају или  читају.  Учитељ подстиче ученике да износе своје ста- вове и
аргументују их примерима из текста.

Поређење као стилску фигуру ученик овог узраста треба првенствено да уочи, а потом и да разуме
његову  улогу  у  тексту.  Ученици  усвајају  основне  облике  казивања  (форме  приповедања)  тумачећи
текстове из школске и домаће лектире. Ученик треба да разликује опис од приповедања у књижевном
делу и уочи дијалог у песми, причи и драмском тексту.

Приликом обраде лирских, епских и драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ
стваралачких  активности  које  настају  поводом  дела  (изражајно  рецитовање  лирске  песме,  читање
прозног  текста  интерпретативно,  сценски  наступ  извођење  драмског  текста,  драмска  игра,  драмски
дијалози, гледање дечје позоришне представе, снимање и коментарисање драматизованих одломака).

Развијање књижевних појмова код ученика не подразумева учење дефиниција,  већ именовање и
описно образлагање појма; уочавање улоге одређеног појма у књижевноуметничком тексту.

Важно је нагласити да ученици треба да читају оригиналне текстове аутора, а не оне који су из
разних разлога и на различите начине прекрајани и мењани претходних деценија, као што је то био
случај са бајком „Себични џин” Оскара Вајлда. Ова бајка за- вршава се смрћу џина у дубокој старости,
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уз хришћанске мотиве који су битни за разумевање и самог краја и дела у целини.

Књижевна дела  која  су доживела екранизацију (Хајди,   Баш-Челик и друге народне и ауторске бајке)
могу послужити за компаративну  анализу  и  уочавање  разлике  између  књижевности  и  филма, чиме
ученици могу доћи до закључка о природи два медија и развијати своју медијску писменост. Часови
књижевности могу се употпунити коришћењем дигиталних садржаја. Наставницима и ученицима могу
бити од велике помоћи аудио записи, на којима се чује како глумци изражајно и интерпретативно казују
изабране текстове.  Такође,  у наставу треба увести разноврсне стваралачке активности којима се врши
систематизација  обрађених  садржаја  (игре  асоцијација,  креативне  слагалице,  интерактивни  задаци  и
квизови).

ЈЕЗИК

У настави језика ученици овладавају писаним и усменим
стандардним српским језиком. Програм је усмерен на усвајање
основних граматичких правила и њихову адекватну примену у
писаној и говорној комуникацији.

Граматика

У програму су наведени само нови садржаји из граматике,
али  се  подразумева  да  се  градиво  повезује  са  садржајима
обрађеним у првом и другом разреду.

Основна  знања  из  морфологије  проширују  се  у  вези  са
именицама, придевима и глаголима, а уводи се нова врста речи:
заменице (само личне). Две нове именичке подврсте, градивне и
збирне именице, треба увести тек пошто се понове властите и
заједничке  именице.  Нову  подврсту  придева  –  градивне  и
присвојне треба увести тек пошто се понове описни придеви.
Важно је да ученици повежу градивне именице као основу за
извођење градивних придева, а да не мешају ове две врсте речи.
Кад су у питању присвојни придеви, градиво из граматике треба
што више повезивати са правописом. Да би се одредио род и
број  придева,  треба  поновити  род  и  број  именица  и  указати
ученицима на слага ње придева са именицом у роду и броју, без
увођења нових термина. Увођење личних заменица подразумева
само  основне  облике  и  њихово  повезивање  са  глаголским
лицем,  односно  бројем,  што  ће  представљати  основу  за
уочавање слагања субјекта и предиката у наредном разреду.

Врсте  речи уочавати најпре  на  изолованим примерима (у
основном облику), а затим увежбавати и у оквиру реченице.

Наставу  граматике  треба  повезивати  са  наставом
књижевности тако што књижевни текстови из  Читанке  могу
послужити  за  граматичку  анализу  и  послужити  као  пример
употребе врста речи у реченици и различитих врста реченица
по облику и  значењу.  Водити рачуна о томе да примери  буду
једноставни за анализу. Учитељ може и прилагодити текст, тако
да примери буду типични.

Правопис

Правописна правила ученици треба да усвајају постепено,
уз  понављање  и  вежбање  већ  наученог  и  уз  усвајање  нових
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садржаја, и то путем различитих вежбања како на нивоу речи
тако и на нивоу реченице.

Писање  вишечланих  географских  назива  потребно  је
повезати  са  наставом  природе  и  друштва  –  завичајном
географијом.

Пожељно је направити корелацију са наставом математике
у  вези  са  писањем скраћеница  за  мерне  јединице.  Пошто  се
градиво  из  математике  проширује  великим  бројем  јединица
мере,  требало би,  на овом нивоу,  скренути пажњу на њихово
писање само латиничким писмом.

JEЗИЧКA КУЛТУРA (УСМEНO И ПИСМEНO ИЗРAЖAВAЊE)

Област Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање.

Усмено изражавање  ученика треба развијати у разговору у којем их учитељ усмерава да јасно,
прецизно  и  разговетно  изговарају  реченице,  поштујући  интонацију  и  правилно  акцентовање   у
реченицама.  У вођеном разговору о  књижевном или неуметничком тексту или о одређеној теми,
ученици одговарају на питања,
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постављају питања, износе своја мишљења и ставове. Ученици се охрабрују да обликују усмену поруку 
у којој ће изнети информације на примерима из свакодневног живота. Учитељ треба да ствара прилике и
подстиче ученике да говоре, износе информације, своја мишљења, осећања итд.

У трећем разреду требало би подстицати ученике да препричавају, причају и описују и на сажети на
опширан начин како усмено, тако и писмено.

Препричавање мора да има свој циљ и да буде плански и усмерено. Потребно је усмеравати ученике
како  да  одаберу  чињенице,  како  да  одвоје  главно  од  споредног  и  мање  битног  и  како  да  следе
хронолошки ток садржаја. Tребало би водити рачуна о томе да се препричавају само они садржаји који
испуњавају програмске захтеве и који су ученицима претходно протумачени/анализирани, предочени,
објашњени.

Причање  представља стваралачко изражавање без обзира на то да ли је у питању стварност или
фантазија, тј. да ли је реч о репродуковању неког доживљаја, догађаја и замишљеног садржаја (из света
дечије маште). Најчешће се почиње са причањем доживљаја, па потом догађаја. Потребно је указати
ученицима да занимљиво причање треба да буде динамично, као и да могу слободније да износе личне
доживљаје, ставове, да буду маштовити и оригинални, да се емоционално и сликовито изражавају.

Описивање  –  треба  оспособљавати  ученике  да  пажљиво  по-  сматрају,  уочавају,  откривају,  запажају,
упоређују, па тек онда дату предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. Ученици би требало да
локализују оно што описују (временски, просторно, узрочно), да одаберу битна својства (однос спољашњег
и  условно унутрашњег)  и да  изнесу лични став/однос према  датој  појавности.  Будући  да се описивање
често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста (посебно књижевноуметничког), потребно је
стално усмеравати пажњу ученика на она места у  овој врсти текстова која обилују описним елементима
(опис  предмета,  ентеријера,  биљака и животиња, књижевних ликова, пејзажа и сл.), јер су то и најбољи
обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у језичком испољавању. Циљеве и задатке ове
врсте  вежбања  требало  би  постепено  усложњавати  –  од  једнолинијске  дескрипције   видљивог  до
промишљеног,  аналитичког  изражавања доживљаја стварности у  којој  ће  бити истакнута самосталност и
индивидуалност ученика.

Извештавањем  се на јасан, објективан и сажет начин говорио  неком  догађају.  На овом узрасту је
потребно само указати ученицима на основне одлике овог облика изражавања: на тачност преношења
података, на аутентично презентовање чињеница, на једноставност, на одсуство личног коментара,
субјективног доживљаја и имагинарног. Није потребно задати ученицима да напишу извештај, већ би
их требало подстицати да сажето усмено известе о себи (нпр. о обављеном задатку код куће) у виду
одговора на питања која ће учитељ поставити. На овај начин ће ученици вежбати да буду економични
и прецизни приликом изражавања.

Варирање  језичког  израза  односи  се  на  специфичан  одабир  и  комбинацију  језичких  средстава.
Помоћу књижевних и некњижев- них текстова ученицима би требало указати на различите могућности
употребе  речи,  синтагми  и  реченица  у  формалним/неформалним  језичким  ситуацијамa,  као  и  на
промену  њиховог  значења  у  зависности  од  контекста.  Током  практичне  наставе  језичке  културе
ученицима би требало указати да је неопходно говорити онако како то захтева комуникативна ситуација
и са њом ускладити језичке механизме.

Током  наставе  језичке  културе  требало  би  оспособити  ученике  да  правилно  попуне  различите
једноставне обрасце;  на пример,  образац за  учлањивање у библиотеку или у спортски клуб,  писање
позивнице за рођендан и слично.

На  овом  узрасту  реализују  се  различите  програмске  вежбе  (правописне,  језичке,  лексичко-
семантичке и говорне вежбе).

Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правописна правила науче, провере, као и да се
уочени  недостаци  отклоне.  У  овом узрасту  требало би  примењивати  просте правописне  вежбе  које  су
погодне  за  савлађивање  само  једног  правописног  правила  из  једне  правописне  области.  Приликом
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савлађивања  правописних начела  погодне  могу бити  следеће  правописне  вежбе:  диктат,  аутодик  тат,
вежбе допуњавања и избора правилног облика речи.

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, по себно кроз језичке вежбе, на пример,
разговор са  књижевним ликом, затим ситуационе игре,  односно стварне ситуације,  на  пример, разго- вор у
продавници,  разговор  код  лекара  и  слично.  Могу  се  одабрати  и  проширивање  и  допуњавање реченица
различитим врстама речи, про мена реда речи у реченици, промена дужине реченице и слично.

Применом  лексичко-семантичких  вежби  код  ученика  се ствара  навика  да  промишљају  и  траже
адекватан језички израз  за  оно што желе  да  искажу (у зависности  од  комуникативне  ситуације)   и
повећава  се  фонд  таквих  израза  у  њиховом  речнику.  Развијању  смисла  за  прецизно  изражавање  и
разумевање значења речи и из- раза доприносе различите вежбе, на пример: навести речи који припадају
различитим тематским скуповима; речи супротног значења али исте врсте и истог рода и броја; промена
граматичког лица у тексту; основно и пренесено значење речи и друго.

Говорне вежбе код ученика подстичу машту и креативност због чега би их требало чешће примењивати у
настави језичке културе. Го- ворне вежбе су у функцији изграђивања доброг језичког укуса, елоквентности и
флуентности  у  изражавању.  На  овом узрасту  најпогод  није могу бити  следеће говорне вежбе: рецитовање,
изражајно читање, сценско приказивање драмског/драматизованог текста и слично.

Ниједан школски писмени задатак се не израђује у трећем разреду.

Допунска настава из српског језика – годишњи фонд часова 18.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– разликује  врсте  (и  подврсте)  речи  у  типичним
случајевима;

– одреди основне граматичке категорије именица,
придева и глагола;

– примењује основна правописна правила;

– јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну
и заповедну  реченицу,  поштујући  одговарајућу
интонацију  и  логички  акце-  нат,  паузе,  брзину  и
темпо;

– споји више реченица у краћу и дужу целину;

– препричава,  прича  и  описује  и  на  сажет  и  на
опширан начин;

– извештава  о  догађајима  водећи  рачуна  о
прецизности, тачности, објективности и сажетости;

– варира језички израз;

– попуни  једноставан  образац  у  који  уноси
основне личне податке;

ЈЕЗИК
Врсте речи:

именице (градивне, 
збирне);

придеви (присвојни, 
градивни); род и број 
придева; заменице 
(личне заменице);

глаголи; лице и број 
глагола.

Подела речи на крају 
реда (граница на 
самогласник). Управни
говор (први и други 
модел). Неуправни 
говор.

Велико слово: писање 
имена народа, 
вишечланих 
географских назива 
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– разликује  формални  од  неформалног  говора
(комуникације);

учествује у разговору поштујући уобичајена правила
комуни- кације и пажљиво слуша саговорника.

(планина, река, језера, 
мора и сл.), празника, 
наслова књига и 
часописа;

Писање присвојних 
придева изведених од 
властитих имена (суфикси:
-ов, -ев,

-ин; -ски, -чки, -шки).

Речца не уз именице и 
придеве.

Наводници (у управном 
говору, насловима дела, 
називима школа).

Сугласник ј (између 
самогласника и-о и о-и).

Скраћенице  (мерне
јединице  за  масу,  дужину,
време  и  запремину
течности).

КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Причање о догађајима и 
доживљајима, стварним и 
измишљеним (усмено и 
писано).

Описивање људи, 
животиња и природе 
(плански приступ) – 
усмено и писано.

Различите комуникативне 
ситуације (комуникација 
са одраслима и са 
вршњацима; у школи, у 
продавници, телефонски 
разговор, поздрављања, 
честитања и сл.).

Богаћење речника: речи 
истог или сличног 
значења; речи супротног 
значења; речи које значе 
нешто умањено и увећано 
(уз одговарајуће текстове 
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из лектире).

Правописне вежбе: вежбе 
допуњавања и избора 
правилног обли- ка речи; 
диктат, аутодиктат.

Језичке вежбе: 
проширивање и 
допуњавање реченица 
разли- читим врстама 
речи, промена реда 
речи у реченици, 
промена дужине 
реченице.

Лексичко-семантичке 
вежбе: речи који 
припадају различитим 
тематским скуповима; 
речи супротног значања 
али исте врсте и истог 
рода и броја, промена 
граматичког лица у 
тексту; основно и 
пренесено значење речи и
друго.

Стилске вежбе: 
састављање прича на 
основу задатих речи; 
сажимање или 
проширивање познате 
приче (текста), мењање 
краја приче (текста); 
настављање приче на 
основу датог почетка; 
промена становишта (нпр. 
увести у текст нове 
ликове; сместити бајку у 
далеку будућност...).

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Циљ Циљ учења страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних 
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знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења 

страног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу.

Разред  трећи

Годишњи фонд 
часова

  72

Недељни фонд часова        2

  Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења енглеског језика биће праћене 
и евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин
у складу са природом корекције

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Комуникативна функција Језички садржаји

ПОЗДРАВЉАЊЕ

 
Hi/Hello, how are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very 
well, thanks./Not great. 
Good morning/afternoon/evening/night.  
Goodbye./Bye. See you later/tomorrow/on Monday. 
Have a nice day /weekend/holiday! Thanks, same to you!

Личне заменице – I, you …
Глагол to be – the Present Simple Tense 
Императив

(Интер)културни садржаји: Формално и неформално 
поздрављање; устаљенa правила учтивости.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ;  ДАВАЊЕ

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА
О СЕБИ; ДАВАЊЕ И

ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА

Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. How old are you? I’m (nine). I’m in 
Year 3. Where are you from? I’m from Serbia. How do you spell your 
name? It’s A-N-D-R-I-J-A. Have you got any brothers or sisters? Yes,
I have/I’ve got one sister. No, I'm an only child. How many 
aunts/uncles have you got? This is my cousin/sister Vanja. Nice to 
meet you. Nice to meet you, too. What’s your/his/her/their address? 
It’s 12, Zvezdarskih jelki Street, Belgrade. What’s your/his/her/their 
phone number? It’s oh/zero-six-four-double five/five-five... I’m 10 
today. How old is your mum/dad? She/He’s 32. Where are your 
parents today?Are they at work? No, they’re at home. Are your 
friends at school now? Yes, they are. This is my friend Ana. She’s/She
is in my class. That’s Tea’s dog. Its name is Spot. This is our teacher, 
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Mr/Miss/Mrs Jones. That is Mr Turner. He’s/He is a policeman. Who 
are those children? They’re our neighbours. What are their names? 
Pavle and Milica. Who’s the boy in the picture? It’s my Brazilian pen 
pal, Bruno. Tell me about your family/country. Write soon! 

Личне заменице – I, you…
Присвојни придеви – my, your…
Показне заменице – this/that, these/those
Have got/Have за изражавање поседовања
Питања са Who/What/Where/How (old/many)
Предлози за изражавање места – from, in… 
Саксонски генитив са именицама у једнини
Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са 
појмовима који су одређени контекстом
Императив
Основни бројеви (0-100) 
Алфабет

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости;  
конвенције у писању личних заменица; конвенције у 
саопштавању телефонских бројева и адреса; употреба титула уз 
презимена (Mr, Mrs, Miss); разлике између српске азбуке и 
енглеског алфабета; конвенције у писању разгледница и писама.

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХ

УПУТСТАВА И НАЛОГА

Listen, point and repeat. Listen again. Match the words with the 
things/people in the picture. Order the lines. Ask and answer 
questions about the photo on page 38. Spell your name. Ask your 
friend to spell his/her name. Write/Circle the letters/numbers. 
Write/Say true or false. Complete the sentences/dialogue. Complete 
the table with ticks and crosses. Read the story. Read and check. 
Think of a place/person. Come and help! Wait and see! Watch out! 
Hurry up! Close/Open the door/a window, please! Smile! It’s 
my/your/Oliver’s turn!

Императив 
Присвојни придеви – my, your…
Алфабет
Бројеви 0-100

(Интер)културни садржаји: 
Поштовање основних норми учтивости. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ

Can we meet on Saturday and play football? I’m sorry, I’ve got a 
music class on Saturday, but we can meet on Sunday. Really? Sunday 
is ok for me too! Great! See you at the park!
It's hot today. Let’s go to the beach! Sorry, but I can’t swim!
I’m very tired. Let’s go home!
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Come and meet my friends!
Listen to the music!

Модални глагол can за изражавање предлога и способости 
Императив 

(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и прихватање/
одбијање позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода.

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИ И

ИЗВИЊЕЊА

Can you spell that again, please?/ Can you write it on the board,  
please? 
Can /May I read the story? Of course you can.
Can/May I sit here, please? No, it’s Nina’s seat.
Can/May I borrow your dictionary? Yes, here you are. Thank 
you/Thanks. You’re welcome.  
Thanks for your help.

Модални глаголи за изражавање молбе –  can/may 
Саксонски генитив са именицама у једнини
  
(Интер)културни садржаји:
Правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА,
РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ
ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА

Welcome to my birthday party! Happy birthday to you! Thanks! How 
many candles are there on your birthday cake? Happy New 
Year!/Merry Christmas!/Happy Valentine's Day!/Happy Easter! 
Thanks, same to you! Let's have a party. Let's celebrate! What do you 
do on New Year’s Day? We open our presents and watch films about 
Santa Claus and his reindeer. At Easter we decorate Easter eggs. 
Children dress up for Halloween. Look at the fireworks! 

Императив
The Present Simple Tense за описивање уобичајених радњи (само 
као опција, рецептивно) 
Питања са What/How many

(Интер)културни садржаји: 
Најзначајнији празници и догађаји и начини 
обележавања/прославе.

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И

ПОЈАВА

Who's this? It’s Johnny Depp, my favourite actor. He's American. 
That’s a photo of my family. Look, they’re all smiling. How many 
teeth has your baby brother got? What colour are his eyes? I’ve/I 
have got two hands. She’s/She has got black hair. He’s/He has got 
big ears. She’s/She is tall and slim. My dad’s new car is fast and cool.
What are these? They’re my new felt tip pens. Belgrade is the capital 
of Serbia. Our city is old, but very nice. There are a lot of beautiful 
mountains and lakes in my country. What's the capital of England? 
London buses are red, but its taxis are black.  Where are you in this 
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photo? I’m in Sydney, it’s a big city in Australia. There are a lot of 
strange animals and funny birds.  

Глаголи have got, to be за давање описа
Показне заменице – this/that, these/those
Егзистенцијално There is/are…
Питања са Who/What/Where/How many... 
Правилна множина именица: pen – pens, bus – buses, city – cities…
Неправилна множина основних именица: tooth – teeth...
Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са 
појмовима који су одређени контекстом.

(Интер)културни садржаји: 
Познате личности из области  спорта, глуме, музике...; 
престонице земаља енглеског говорног подручја; препознатљива 
обележја земаља енглеског говорног подручја.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА,
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА

She’s tired/bored. She wants to go home. Is he hungry/thirsty? Does 
he want a sandwich/a glass of orange juice? They’re not cold, they’re
hot! Are you OK? Is he happy? No, he’s sad. His dog is lost. 

The Present Simple Tense (be, want)

(Интер)културни садржаји: 
Правила учтиве комуникације.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У
ПРОСТОРУ

They’re at the cinema/museum. Where’s your brother? He’s in bed. 
Where’s my English dictionary? It’s here on my desk. Where are my 
trainers? They are over there, under the bed. Where’s the Statue of 
Liberty? It’s in New York. The London Eye is next to the River 
Thames.

Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних 
односа: here, there, in, on, at, next to, under...
Питања са Where 
Употреба и изостављање одређеног члана у изразима at the park/
beach/cinema/museum, at home/school/work, in bed...

(Интер)културни садржаји:  препознатљива обележја земаља 
енглеског говорног подручја.

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА What time is it? It’s twelve (o’clock). It’s a quarter to/past twelve. It’s
half past twelve. What day is it today? It’s Wednesday. It’s a nice, 
sunny day. Is it snowy? No, but it’s rainy and windy today.  I’ve got a 
basketball game at a quarter to four/on Saturday. 

Питања са What/When
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Предлози за изражавање времена: at, on, to, past... 
(Интер)културни садржаји: радна недеља и викенд.

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА/

НЕПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА/

НЕПОСЕДОВАЊА

It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? These are not their jackets. 
Sophie’s mum and dad have got/have a big house. My friend hasn’t 
got/doesn’t have any brothers or sisters. Have you got/Do you have a 
bike?

Присвојни придеви my, your…
Показне заменице – this/that, these/those
Have got/Have за изражавање припадања/поседовања
Саксонски генитив са именицама у једнини

(Интер)културни садржаји: породица, пријатељи, однос према 
својој и туђој имовини.

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА /
НЕДОПАДАЊА

Does he like music? Yes, he loves it./No, he doesn’t. Who’s your 
favourite tennis player? What’s your favourite hobby? It's an 
amazing poster! Those computer games are fantastic! 

The Present Simple Tense глагола be/like/love
Питања са Who/What

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И
СПОСОБНОСТИ У

САДАШЊОСТИ 

My brother can play football, but he can’t act. How many languages 
can your dad speak? Can you play the guitar? I can’t ride a bike.
We are late for our school bus.
Look! She’s/She is wearing a dress. Is he wearing jeans? Yes, he is. 
No, he isn’t. What are you doing? I’m/I am eating a biscuit. What are
they doing? They are not/aren’t playing, they’re watching TV. 

Модални глагол can за изражавање способности
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних радњи
Питања са What/Where/When/How many...

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи -
наставне и ваннаставне активности.

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И
КОЛИЧИНЕ

How many children are there in your class? There are 11 boys and 
14 girls.
How many classes have we got today? We’ve got four classes. 
Her granny is 65.

Правилна множина именица: boy-boys, girl-girls, class-classes…
Неправилна множина основних именица: child-children...
Питања са How much/many
Основни бројеви 0-100
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(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању двоцифрених бројева. Новчане валуте у 
земљама енглеског говорног подручја и њихове ознаке.

Кључни појмови : комуникативни приступ, функционална употреба језиа, интеркултуралност

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Комуникативна  настава  језик сматра  средством  комуникације.  Стога  је  и  програм

усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и

продукује.  Табеларни  приказ  наставника  постепено  води  од  исхода  преко  комуникативне

функције као области до препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним

функцијама  које  у  настави  оспособљавају  ученика  да  комуницира  и  користи  језик  у

свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у

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

ставови:

 циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса

за ученике у атмосфери заједништва и међусобне сарадње;

 говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;

 наставник  мора  бити  сигуран  да  је  схваћено  значење  поруке,  укључујући  њене

културолошке и васпитне елементе, као и елементе социјализације;

 битно је значење језичке поруке;

 знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато

узор није изворни говорник;

 са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива на

социјалној  интеракцији  у  учионици  и  ван  ње,  и  спроводи  се  путем  групног  или

индивидуалног  решавања  проблема,  као  и  решавањем  мање  или  више  сложених

задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком

и циљем;

 сви  граматички  садржаји  уводе  се  индуктивном  методом  кроз  разноврсне

контекстуализоване  примере  у  складу  са  нивоом  и  без  детаљних  граматичких
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објашњења,  а  њихово  познавање  се  вреднује  и  оцењује  на  основу  употребе  у

одговарајућем комуникативном контексту.

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:

 усвајање  језичког  садржаја  кроз  циљано  и  осмишљено  учествовање  у  друштвеном

чину;

 поимање програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених

задатака и активности;

 наставник  треба  да  омогући  приступ  новим  идејама  и  њихово  прихватање,  као  и

креирање нових идеја;

 ученици  се  посматрају  као  одговорни,  креативни,  активни  учесници  у  друштвеном

чину;

 наставни материјали представљају један од извора активности и треба да буду 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  развој  когнитивних  способности  ученика  (планирање,  запажање,  анализа,

вредновање, закључивање итд.);

 за  увођење новог  лексичког  материјала  користе  се  познате  граматичке  структуре  и

обрнуто, а нарочито на нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које

су им познате, као и визуализацију као средство семантизације.

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ

Технике/активности

Током  часа  препоручује  се  динамично  смењивање  техника  /  активности  које  не  би

требало да трају дуже од 15 минута.

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа

(слушај, пиши, повежи, одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај,

исеци, обој, отвори / затвори свеску, итд.)
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Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације

итд.)

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.)

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове,

додати  делове слике,  допунити  информације,  селектовати  тачне  и нетачне  исказе,  утврдити

хронологију и сл.)

Игре  примерене  узрасту  и  дидактичком  захтеву  (за  загревање,  развијање  пажње  и

концентрације, јачање мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање).

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји,  годишњим добима, волим / не

волим, компарације...).

Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и мини-пројекти.

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.

Заједничко  прављење  илустрованих  материјала  (планирање  различитих  активности,

рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације).

ЛИСТА ИСХОДА, СТАНДАРДА И МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Р.БР. ОБЛАСТ / ТЕМА /
МОДУЛ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

УЧЕНИКА

ИСХОДИ

1.
Back to school
Поздрављање и 
представљање; алфабет; 
давање и реаговање на 
инструкције; бројеви 1–
100

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Решавање 
проблема; Сарадња; 
Одговоран однос према 
околини

1.1.1   1.1.2   1.1.3.  
1.1.4  1.1.10  1.1.11 
1.1.15  1.2.1  1.2.4   
1.3.1 

Разумеју 
једноставне 
поздраве и реагују 
на њих; поздрављају
и отпоздрављају 
користећи 
једноставна језичка 
средства; питају и 
кажу како се зову; 
препознају и 
именују предмете из
учионице; разумеју 
једноставна 
упутства и налоге и 
реагују на њих; 
саопштавају 
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једноставна 
упутства и налоге; 
разумеју позив на 
заједничку 
активност и на 
прикладан начин 
реагују на позив; 
упућују позив на 
заједничку 
активност; именују 
бића и предмете 
који се односе на 
тему; разумеју и 
саопштавају 
једноставне исказе 
који се односе на 
бројеве 1–100; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

2.
My day
Описивање дневне рутине;
давање информација о 
себи; тражење и давање 
информација о другима; 
исказивање времена; 
описивање догађаја у 
садашњости; исказивање 
молбе и захвалности

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1  1.1.2   1.1.3   
1.1.4  1.1.10  1.1.11  
1.1.15  1.2.1  1.2.4  
1.3.1.

Препознају и менују
свакодневне 
активности;  
разумеју 
једноставна питања 
личне природе и 
одговарају на њих; 
разумеју кратке, 
једноставне молбе и
одговарају на њих; 
упућују кратке, 
једноставне молбе; 
исказују и 
прихватају 
захвалност на 
једноставан начин; 
разумеју и 
саопштавају 
једноставне исказе 
који се односе на 
хронолошко време; 
разумеју 
једноставна 
упутства и налоге и 
реагују на њих; 
разумеју 
једноставне 
текстове у којима се
описују радње и 
способности у 
садашњости; 
уочавају сличности 
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разлике у дневној 
рутини у циљној 
култури и код нас; 
повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

3.
The zoo
Описивање животиња и 
окружења; изражавање 
допадања и недопадања; 
тражење и давање 
основних информација о 
другима

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1   1.1.2  1.1.3   
1.1.4  1.1.5  1.1.10 
1.1.11   1.1.15   1.1.21  
1.1.22  1.2.1  1.2.3  
1.2.4   1.3.1   2.1.1

Препознају и 
именују дивље 
животиње; разумеју 
једноставне исказе 
којима се изражава 
допадање и 
недопадање; 
разумеју 
једноставне описе 
бића; описују бића 
користећи 
једноставна језичка 
средства; разумеју 
једноставна 
упутства и налоге и 
реагују на њих; 
повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације. 

4.
Where we live
Описивање 
места/окружења; 
изражавање 
припадања/неприпадања; 
разумевање и давање 
једноставних упутстава и 
налога; исказивање 
положаја у простору

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1  1.1.2   1.1.3  1.1.4
1.1.5   1.1.10 1.1.11   
1.1.12   1.1.13   1.1.15  
1.1.21 1.1.22   1.2.1   
1.2.4   1.3.1   2.1.1

Препознају и 
именују места у 
граду; разумеју 
једноставан опис 
места; описују 
место користећи 
једноставна језичка 
средства; разумеју 
једноставне исказе 
за изражавање 
допадања и 
недопадања; 
изражавају 
допадање и 
недопадање;  
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разумеју позив на 
заједнички 
активмност и 
реагују на њега; 
упућују позив на 
заједничку 
активност; разумеју 
једноставне исказе 
за изражавање 
припадања и 
неприпадања; 
разумеју исказе у 
вези са положајем у 
простору; разумеју 
једноставне 
текстове у којима се
описују радње и 
способности у 
садашњости;  
повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

5.
The market
Описивање врста и 
порекла хране; изражавање
жеља и потреба; 
исказивање броја и 
количине

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 
Одговоран однос према 
здрављу; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1   1.1.2   1.1.3   
1.1.4   1.1.5   1.1.10 
1.1.11   1.1.12   1.1.15  
1.1.21  1.1.22  1.2.1   
1.2.4  1.3.1   2.1.1 

Препознају и 
именују врсте 
хране; разумеју 
једноставне описе 
хране и исказе који 
се односе на 
изражавање жеља и 
потреба; размењују 
информације које се
односе на описе 
хране и порекло 
хране; разумеју 
једноставна питања 
личне природе и 
одговарају на њих; 
исказују и 
прихватају 
захвалност; 
изражавају основне 
потребе 
једноставним 
језичким 
средствима; 
разумеју и 
саопштавају 
једноставне изразе 
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који се односе на 
бројеве и количину; 
повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације. 

6.
My bedroom
Описивање простора; 
изражавање 
припадања/неприпадања, 
поседовања/непоседовања;
усмено и писано тражење 
и давање информација о 
положају у простору 

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 
Одговоран однос према 
здрављу; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1  1.1.2  1.1.3  1.1.4 
1.1.5  1.1.10 1.1.11   
1.1.12   1.1.13  1.1.15  
1.1.21  1.1.22   1.2.1   
1.2.4   1.3.1   2.1.1

Препознају и 
именују делове 
намештаја; 
размењују 
информације о 
положају у 
простору; описују 
предмете и  места из
свог окружења; 
разумеју 
једноставна 
обавештења о 
положају у 
простору и реагују 
на њих; траже и дају
једноставна 
појашњења у вези 
са положајем у 
простору; уочавају 
сличности и разлике
у изгледу животног 
простора у циљној 
култури и код нас; 
разумеју 
једноставна 
упутства и налоге и 
реагују на њих; 
повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

7.
People
Описивање бића; 
представљање себе и 
других; исказивање 
потреба, осета и осећања; 

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран

1.1.1   1.1.2   1.1.3  
1.1.4    1.1.5   1.1.10  
1.1.11   1.1.12   1.1.13   
1.1.15  1.1.20  1.1.21   
1.1.22   1.2.1  1.2.3   

Препознају и 
именују делове лица
и тела; препознају и
именују различите 
емоције, потребе и 

38



Анекс школског програма 2020/2021

честитање рођендана однос према околини; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.2.4    1.3.1  1.3.2    
2.1.1    2.1.2    2.1.3 

осећања; 
представљају себе и
своје чланове 
породице; честитају
рођендан и одговоре
на честитку 
користећи 
једноставна језичка 
средства;  наводе 
уобичајене 
активности које се 
односе на прославе 
рођендана; 
изражавају 
захвалност; 
разумеју позив на 
заједничку 
активност и на 
прикладан начин 
реагују на њу; 
упућују позив на 
заједничку 
активност; повезују 
садржаје других 
наставних предмета 
са енглеским 
језиком; размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

8. Off we go!
Именовање превозних 
средстава; изражавање 
броја и величине; позив и 
реаговање на позив у 
заједничкој активности

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1   1.1.2  1.1.3   
1.1.4  1.1.5  1.1.10 
1.1.11   1.1.12   1.1.14   
1.1.15 1.1.15  1.1.20   
1.1.21   1.1.22   1.2.1   
1.2.4  1.3.1 2.1.1   2.1.3 
2.1.12

Препознају и 
именују различита 
превозна средства; 
разумеју 
једноставне 
текстове којима се 
описују радње и 
способности у 
садашњости; 
разумеју позив и 
реагују на њега; 
упућују позив на 
заједничку 
активност; разумеју 
и саопштавају 
једноставне исказе 
који се односе на 
бројеве и величине; 
разумеју и 
саопштавају исказе 
који се односе на 
метеоролошке 
временске прилике; 
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повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације. 

9. Sports club
Изражавање допадања и 
недопадања; позив и 
реаговање на позив на 
учешће у заједничкој 
активности

Компетенција за учење, 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 
Одговоран однос према 
здрављу; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1   1.1.2  1.1.3   
1.1.4   1.1.5  1.1.10 
1.1.11   1.1.12   1.1.14  
1.1.15  1.1.20 1.1.21   
1.1.22   1.2.1   1.2.4   
1.3.1   2.1.1  2.1.3   
2.1.12

Препознају и 
именују називе 
спортова и 
спортских 
активности; 
препознају и 
описују 
способности; 
разумеју позив на 
заједничку 
активност и на 
прикладан начин 
реагују на њу; 
упућују позив на 
заједничку 
активност; разумеју 
једноставне исказе 
за изражавање 
допадања и 
недопадања и 
реагују на њих; 
траже мишљење и 
изражавају 
допадање и 
недопадање 
једноставним 
језичким 
средствима; 
повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

10. Holiday plans
Описивање активности на 
летњем распусту; 
описивање места у 
окружењу; изражавање 
способности 

Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; Одговоран
однос према околини; 

1.1.1   1.1.2  1.1.3   
1.1.4   1.1.5  1.1.10  
1.1.11   1.1.12   1.1.14   
1.1.15 1.1.15 1.1.20    
1.1.21    1.1.22   1.2.1    
1.2.4  1.3.1    2.1.1     

Препознају и 
именују врсте 
активности  на 
летњем распусту; 
разумеју 
једноставне описе 
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Одговоран однос према 
здрављу; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

2.1.3    2.1.12 места у окружењу; 
разумеју 
једноставне 
текстове у којима се
описују радње и 
способности у 
садашпњости; 
именују своје 
свакодневне 
активности везане 
за игру на летњем 
распусту; повезују 
садржаје других 
наставних предмета 
са енглеским 
језиком; размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

11. Festivals 
Halloween
Christmas and New Year
Easter
Честитање празника и 
других значајних догађаја

Компетенција за учење, 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Естетичка компетенција; 
Комуникација; 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
Решавање проблема; 
Сарадња 

1.1.1   1.1.2   1.1.3   
1.1.4    1.1.5  1.1.10 
1.1.11  1.1.12   1.1.13   
1.1.15   1.1.21 1.1.22   
1.2.1   1.2.4   1.3.1    
2.1.1   2.1.2  2.1.3   
2.1.12 

Разумеју 
једноставно 
исказане честитке и 
одговарају на њих; 
упућују једноставне
честитке; уочавају 
сличности и разлике
у начину прославе 
Божића и Ускрса 
код нас и у ВБ; 
повезују садржаје 
других наставних 
предмета са 
енглеским језиком; 
размењују 
информације које се
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; поштују 
правила учтиве 
комуникације.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА / НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ
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Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања.
Важно је  да наставник континуирано прати и вреднује  не само постигнућа ученика,  процес
наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку
школске године како би наставници могли да планирају и наставни процес и процес праћења и
вредновања  ученичких  постигнућа  и  напредовања.  Тај  процес  се  реализује  формативним  и
сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа
ученика  различитим  инструментима  (дијагностички  тестови,  самоевалуација,  језички
портфолио,  пројектни  задаци  и  др.),  сумативним  оцењивањем  прецизније  се  процењује
оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта,
године,  циклуса  образовања).  Формативно  вредновање  није  само  праћење  ученичких
постигнућа,  већ  и  праћење  начина  рада  и  средство  које  омогућава  наставнику  да  у  току
наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких
постигнућа  треба  водити  рачуна  да  се  начини  на  које  се  оно  спроводи  не  разликује  од
уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом
процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не
дају  праву  слику  њихових  постигнућа.  Оцењивањем  и  вредновањем  треба  да  се  обезбеди
напредовање  ученика  у  остваривању  исхода,  као  и  квалитет  и  ефикасност  наставе.  Сврха
оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање
њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој
слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина
и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих
елемената  као  што  су  језичке  вештине  (читање,  слушање,  говор  и  писање),  усвојеност
лексичких садржаја и језичких структура, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега.
Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати
ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су
примењиване на редовним часовима,  као и начинима на који се вреднују постигнућа.  Таква
правила  и  организација  процеса  вредновања  и  оцењивања  омогућавају  позитивну  и  здраву
атмосферу  у  наставном  процесу,  као  и  квалитетне  међусобне  односе  и  комуникацију  на
релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик.

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊE

Српски језик (објашњења за непознате речи, поређење граматичких и језичких особина),
Природа  и  друштво   (локализација  текстова  и  ликова  који  се  у  њима  појављују,  оквири
културног развоја земаља у којима се говори енглеским језиком), Ликовна култура (илустрације
текстова  и  језичких  садржаја),  Музичка  култура  (усвајање  језика  кроз  слушање  песама  и
чантова и репродуковање музичких садржаја). Математика (математички модели у служби веће
сликовитости градива - дијаграми, графикони, табеле), Физичко васпитање (учење кроз покрет
и игру –TPR), Грађанско васпитање (усвајање и поштовање правила учтиве комуникације). 
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НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА

Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је 
потребна додатна образовна подршка: 

 просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај 
седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста 
оцењивања, домаћих...)

 што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна 
додатна образовна подршка и надареним ученицима 

 размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи 
 коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја.

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

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.

 

Годишњи фонд часова 180 часова 

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- прочита, запише и упореди бројеве прве 
хиљаде и прикаже их на бројевној правој;

– прочита број записан римским цифрама и 
напише дати број римским цифрама (до 
1.000);

– изврши четири основне рачунске операције, 
писмено и усме- но (до 1.000);

– подели број бројем прве десетице, са и без 
остатка, и провери резултат;

БРОЈЕВИ Бројеви прве хиљаде.

Сабирање и одузимање 
(усмени и писмени 
поступак). Множење 
једноцифреним бројевима и 
бројем 10 и дељење 
бројевима прве десетице са и
без остатка (усмени и 
писмени поступак).

Зависност резултата 
од промене 
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– процени вредност израза са једном рачунском 
операцијом;

– израчуна вредност бројевног израза са 
највише три рачунске операције;

– одреди десетице и стотине најближе датом 
броју;

– реши једначину са једном рачунском 
операцијом;

– одреди и запише скуп решења неједначине 
са сабирањем и одузимањем;

– реши проблемски задатак користећи 
бројевни израз или једначину;

– упореди разломке облика са једнаким 
имениоцима;

– резултат мерења дужине запише децималним 
бројем са једном децималом;

– уочи и речима опише правило за настајање 
бројевног низа;

– чита и користи податке представљене 
табеларно или графички (стубичасти дијаграм и 
сликовни дијаграм);

– црта паралелне и нормалне праве, 
правоугаоник и квадрат;

– конструише троугао и круг;

– именује елементе угла, правоугаоника, 
квадрата, троугла и круга;

– разликује врсте углова и троуглова;

– одреди обим правоугаоника, квадрата и 
троугла, применом обрасца;

– опише особине правоугаоника и квадрата;

– преслика геометријску фигуру у квадратној 
или тачкастој мрежи на основу задатог 
упутства;

– користи геометријски прибор и софтверске 
алате за цртање;

– чита, упореди и претвара јединице за мерење

компонената. 
Једначине облика: a 
+ x = b,

a – x = b, x
– a = b, a ×
x = b. 
Неједначи
не облика:
a ± x < b, a
± x > b, x –
a < b, x – a
> b. 
Римске 
цифре D, 
М.

Упоређивање разломака са 
једнаким имениоцима. 
Децимални запис броја са једном
децималом.

ГЕОМЕТРИЈА Узајамни положаји правих 
(паралелне праве и праве које 
се секу).

Угао, 
врсте 
углова. 
Троугао
, врсте 
троугло
ва. 
Кружни
ца и 
круг.

Правоугаоник и квадрат.

Обим троугла, квадрата и 
правоугаоника.

Цртање паралелних и 
нормалних правих помоћу 
лењира. Конструкције троугла и 
кружнице.

Пресликавање геометријских 
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дужине, масе, запремине течности и времена;

– упореди величине (дужина, маса, 
запремина течности и време);

– измери површину геометријске фигуре 
задатом мером (право- угаоником, квадратом и 

фигура на квадратној мрежи.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење масе (kg, g, t).

Мерење времена 
(деценија, век, 
секунд). Мерење 
дужине (mm, km).

Мерење запремине течности (l, 
dl, cl, ml, hl).

Мерење површине геометријских
фигура задатом мером

Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао,
правоугаоник, квадрат, угао, па- ралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и 
неједначине, мерење дужине, масе, времена и запремине течности.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне математичке
концепте (нумеричке, алгебарске,геометријске), овладао је основним математичким процесима
(расуђивањем, комуникацијом, повезивањем,
применом,)  и  вештинама  (рачунањем,  алгебарским  поступцима,мерењем,  просторном
визуелизацијом,  радом  са  подацима,  проценоми  информационо-комуникационим
технологијама) потребним за даље школовање и живот. Комуницира користећи математички
језик, користи информационо-комуникационе технологије и друга средства.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Специфичне  предметне  компетенције  су:  математичко  знање  и  резоновање,  примена
математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација.

Компетенције: Компетенција  за  учење,  комуникација,сарадња,  рад  са  подацима  и
информацијама, решавање проблема,дигитална

Исходи воде развијању следећих стандарда :
Геометрија
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао.  
правоугаоник, тачка, дуж. права, полуправа и угао) и уочава међусобне  односе   два   
геометријска   објекта   у   равни   (паралелност.   нормалност, припадност)
IМА. 1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе 
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни
1МА 2.2.2 претвара јединице за мерење дужине
1Ма 2.2.3 зна јединице за мерење површине и њихове односе
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1МА 2.2.4 уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника, када су подаци дати у 
истим  мерним јединицама
1МА 2.2.5 уме да израчуна површину квадарата и правоугаоника када су подаци дати у истим 
мерним јединицама
1МА 3.2.2 уме да израчуна обим троугла, квадарата и правоугаоника
1МА 3.2.3 уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника

Бројеви
1МА.1 . 1 . 1 .  зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да 
прикаже број на датој бројевној полуправој 
1МА. 1 .1 .2 .  рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и 
одузимања у ок виру прве хиљаде 
1МА 1.1.3 множи и дели без остатка ( троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве 
хиљаде
1МА. 1.1.4. уме да на осн ову текста правилно постави израз са једном рачунском  
операцијом
1МА 1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде
1МА 1.3.1 уме да прочита и формално запише разломак 1/n и препозна његов графички приказ
1МА 1.3.2 уме да прочита половину, четвртину и десетину неке целине
1МА 2.3.1 уме да препозна разломак каљда је графички приказан на фигури  подељеној на б 
делова
1МА.2.1.1.    уме  да   примени   својства   природних   бројева   (паран,   неиаран.   највећи, 
најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем 
1МА 2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза 
I МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 
1МА 2.1.5. уме да решава једначине
1МА.3.1.1.  уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских 
задатака
1 МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени. 
1МА 3.1.3 уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција , поштујући приоритет
1МА 3.1.5 уме да одреди решења неједначине са једном операцијом
1МА 3.3.1 уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак
Мерење и мере
1МА. 1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата 
мерна јединица 
1МА. 1.4.1.  уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем 
у једноставним ситуацијама 
1МА 1.4.4 уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са  
новцем у сложенијим ситуацијама 
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1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да 
претвара  веће у  мање  и  пореди  временске  интервале у једноставним ситуацијама
1МА 3.4.1 зна јединице за време и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди 
временске интервале у сложенијим ситуацијама

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа:

Бројеви (136; 53 + 83)

Геометрија (32; 12 + 20)

Mерење и мере (12; 5 + 7)

ТЕМА/ОБЛАСТ НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ГЕОМЕТРИЈА

У  трећем  разреду  наставља  се  упознавање  геометријских  фигура  у
равни  и  њихових  својстава,  развој  перцепције  простора   и  просторног
резоновања. Бављење геометријским садржајима у трећем разреду ослања
се на до тада већ уведене појмове.

Анализирају  се  и  цртежом  представљају  узајамни  положаји  правих:
паралелне  праве  и  праве  које  се  секу.  Паралелне  праве ученици цртају
помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника.

Посматрањем модела углова уочава се да угао образују две полуправе
са  заједничком  почетном  тачком.  Анализирањем  већ  упознатих
геометријских  фигура  ученици  уочавају  различите  углове.  Уводе  се
термини теме и крак, као и одговарајуће ознаке

везане  за  угао    .  Увођење  појма  правог  угла  започиње
анализирањем  односа  између  хоризонталних  и  верти-  калних  положаја
објеката  у  окружењу,  посматрањем  правоугаоника  и  квадратне  мреже.
Нормални положај  правих уводи се  преко  појма  правог угла.  Прав  угао,
односно нормалне праве ученици цртају помоћу лењира и троугаоника или
два троугаоника.

Кружница се уводи као затворена крива линија чије су све тачке једнако
удаљене  од  једне  тачке  –  центра  кружнице.  Круг  се  описује  као  равна
фигура ограничена кружницом. Уводе се терми- ни центар, полупречник и
пречник,  као  и  одговарајуће  ознаке  за  центар  и  полупречник.  Ученици
кружницу/круг  конструишу  шестаром  и  увиђају  да  су  круг  и  кружница
одређени центром и полу пречником.

Ученици су у претходним разредима класификовали и цртали
геометријске  фигуре  (троугао,  квадрат,  правоугаоник).  У  трећем  разреду
анализирају  се  основна  својства  упознатих  геометријских  фигура  (број
страница,  дужина  страница,  подударност  и  паралелност  страница,  врсте
углова) и групишу у односу на уочена својства. Упознаје се класификација
врста  троуглова  према  дужинама  страница.  Цртају  се  квадрат  и
правоугаоник и конструише троугао када су познате дужине свих страница.
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Ученици се подстичу да откривају формуле.  Обим геометријских фигура
(троугла,  квадрата,  правоугаоника)  се  одређује  са  и  без  формула.
Пресликавају се једноставне геометријске фигуре на квадратној мрежи или
тачкастој  мрежи  симетрично  у  односу  на  дату  праву,  померањем  у
одређеном смеру за дату дужину или на основу задатог визуелног упутства.

Активности  које  подстичу  развој  геометријског  мишљења  су:
посматрање,  прављење  модела,  цртање,  склапање  и  растављање  делова
фигуре.  Ове  активности  помажу  ученицима  да  уоче  својства  фигура  и
просторне  односе.  Код  конструкција  и  цртања  је  важно  подстицати
прецизност.

БРОЈЕВИ

У трећем разреду наставља се развој појма броја, бројевног низа и поступака рачунања у оквиру
блока бројева до 1.000. Ис- ходи ове теме се углавном остварују спирално, тако да се исходи који су
остварени у оквиру блока бројева до 100 проширују на блок бројева до 1.000. Бројеви се представљају
визуелно и разложени на стотине, десетице и јединице. Касније се бројеви представљају као збирови
вишеструких декадних јединица (234 = 200

+  30  +  4).  Визуелизација  бројева  и  места  броја  у  бројевном  низу  помаже разумевању декадног
бројевног система. Посебно, проблеми уочавања и описивање речима правила за настајање бројевног
низа подстичу развијање математичко логичког мишљења.

Упознају се усмени и писмени поступци сабирања и одузи- мања у блоку бројева до 1.000 као и
множења једноцифреним бро

48



Анекс школског програма 2020/2021

јевима и бројем 10 и дељења бројевима прве десетице. Појам дељивости се сада проширује и уводи се 
појам остатка при дељењу. Ученици се подстичу да дођу до закључка који су бројеви дељиви са 2, 5 и 
10.

Усмени  поступци  рачунања  упознати  су  у  претходним  разредима  те  је  потребно  обновити  ове
поступке у оквиру блока бројева до 100 пре проширене примене у оквиру блока бројева до 1.000. Усмени
поступци рачунања осим у писаној форми, увежбавају се усменим рачунањем (без записивања) у циљу
практичне примене у реалним ситуацијама везаним за рачунање са новцем и др. Након усвајања усменог
поступка рачунања уводе се писмени поступци рачунања који се изводе: записивањем бројева у форми
збира  вишеструких  декадних  јединица,  коришћењем  таблица  месних  вредности  и  скраћено,  са
потписивањем.  Облици  писменог  рачунања  се  упознају  наведеним  редоследом  у  циљу  разумевања
поступка писменог рачунања. Потребно је одвојити довољно времена за увежбавање технике рачунања,
како  би  ученици  стекли  сигурност  и  спретност  при  усменом  и  писменом  рачунању.  Ученике  треба
упућивати  на  коришћење  едукативних  софтвера  и  апликација  за  увежбавање  основних  рачунских
операција.

Решавање  задатака  у  реалистичним  и  проблемским  ситуацијама  је  контекст  за  утврђивање  и
проширивање  знања  о својствима  рачунских  операција  и  примени  аритметичких  правила  као
олакшици у  рачунању.  Зависност резултата  од  промене компоненти операција,  као важна особина,
обрађује се кроз примере у циљу стицања функционалних знања. Симболички запис аритметичких
правила се не ради у трећем разреду.

Ученике  треба  навикавати  да,  пре  израчунавања,  процењу  ју  вредности  бројевних  израза.  То  је
вештина  која  им  помаже  да  уоче  да  су  направили  грешку  приликом  рачунања  и  има  примену  у
свакодневном животу (нпр. процена рачуна у продавници, процена  потребне количине материјала и
слично). Процењивање вредности израза заснива се на познавању својстава аритметичких операција и
зависности резултата од промена компоненти операција.

Посебна пажња се поклања вези операција и зависности резултата од промена компоненти као основе
за решавање једначина и неједначина. Решавају се једначине облика a + x = b, a – x = b,    x – a = b, a ● x =
b на основу веза операција сабирања и одузимања и множења и дељења. Подстиче се навика провере
решења   и  анализа  „логичности”  решења с  обзиром на  контекст  проблема.  Решавају  се  неједначине
облика: a ± x < b, a ± x > b,  x – a < b,  x – a> b. Бирати примере неједначина код којих је лако сагледати
скуп решења (погађањем или коришћењем табела). Увести начин запи- сивања решења уз коришћење
симбола , { и }.

Визуелизација бројева и својстава  аритметичких  операци- ја на бројевној правој или као површи
одговарајућих  димензија  припрема  је  за  геометријско  решавање  аритметичких  проблема.  Овакве
активности доприносе развоју способности математичког моделовања, примене математике у решавању
проблема  из  реалних  животних  ситуација  или  других  предметних  области.  У  том смислу,  решавање
текстуалних  задатака  није  значајно  само  као  контекст  за  увежбавање  техника  рачунања  већ  и  за
уважавање значаја математичких знања у свакодневним животним ситуацијама. Поред текстуалне форме
задавања задатака, потребно је код ученика развијати способност уочавања проблема анализом ситуације
задате сликом, табелом или  графиком  (стубичастим дијаграмом и сликовним дијаграмом у  коме  један
симбол може представљати више од једног објекта). У овим примерима, од посебног значаја  је селекција
значајних  информација  за  решавање  проблема  и  уочавање односа између познатих и непознатих
компоненти. Бирање  задатака  у  складу  са  принципом  поступности  оснажиће  ученике    у  решавању
проблема у којима је критичан корак формирање математичког записа (израза или једначине) на основу
проблемске ситуације.  Усмено и писмено образлагање поступка решавања задатка помаже ученицима у
развијању способности математичко логичког резоновања и математичке комуникације.

Даље се развија  појам разломка,  увођењем разломака облика У оквиру бављења разломцима ученици
анализирају и креирају визуелне представе разломака и упоређују раз- ломке са истим имениоцем. Бољем
разумевању појма разломка доприносе практичне активности деобе и спајања, лепљења и сечења погодног
дидактичког материјала.
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Уводи се децимални запис броја у контексту мерења дужине, при чему се бирају искључиво случајеви
где је резултат децимални број са једном децималом.

Скуп римских цифара се проширује цифрама D и M чиме се омогућава записивање бројева до 1.000
римским цифрама. Пре увођења нових цифара потребно је обновити римске цифре из претходног разреда
и  концепт  записивања  и  читања  бројева  запи-  саних  римским  цифрама.  Увођењем  ове  две  цифре,
заокружује се целина и ученици ће, када упознају бројеве веће од 1.000, бити у стању да користе римске
цифре и за записивање година.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

У оквиру ове теме упознају се стандардне мерне јединице   за мерење
масе  (kg,  g,  t),  времена  (деценија,  век,  секунд),  дужи-   не  (mm,  km)  и
запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). За усвајање основних знања о мерама и
јединицама  мере  потребно  је  користити  очигледна  средства  и  давати
ученицима да процењују и мере различите предмете из окружења. Важно је
да  ученици  овладају  претварањем  мерних  јединица  из  већих  у  мање  и
обрнуто, као и претварањем вишеименованих у једноименоване и обрнуто.
Ученици  се  упознају  са  концептом  мерења  површине  геометријских
фигура  без  увођења  стандардних  једница  за  мерење  површине.    Са
ученицима  се  решавају  једноставнији  проблеми  у  којима  је  потребно
поплочати  одређену  површину  различитим  задатим  геометријским
фигурама (правоугаоник, квадрат и троугао). Задаци у реалном контексту
основа су за бављење овим садржајима.

Вишеименовани  бројеви  као  резултат  мерења  дужине  пружају
контекст  за  увођење  децималног  записа  броја,  при  чему  се  раде  само
случајеви записа са једним децималним местом. Полази се од сазнања да је
дециметар десети део метра и да се зато може запи- сати да је 1 dm = 0,1 m.

Мaтeмaтичкe сaдржaje трeбa пoвeзивaти  сa сaдржajимa и  aктивнoстимa других  прeдмeтa .
Oдрeђeни брoj чaсoвa нa крajу шкoлскe гoдини трeбa oдвojити зa систeмaтизaциjу и пoвeзивaњe
грaдивa.  Нa oвим  чaсoвимa трeбa зaдaвaти  тeкстуaлнe,  прoблeмскe зaдaткe,  зaдaткe сa
гeoмeтриjским прикaзoм aритмeтичких зaдaтaкa, тeкстуaлнe зaдaткe у кojимa су дaти и пoдaци
кojи нису битни зa рeшaвaњe зaдaткa, лoгички зaдaци сa oдричним рeчeницaмa. Циљ oвaквих
чaсoвa je дa сe утврди и  пoвeжe грaдивo,  дa сe кoд  учeникa рaзвиja спoсoбнoст  рeшaвaњa
прoблeмa и лoгичкo-кoмбинaтoрнo мишљeњe.

Допунска настава из математике– годишњи фонд часова 18.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- прочита, запише и упореди бројеве прве 
хиљаде и прикаже их на бројевној правој;

– прочита број записан римским цифрама и 
напише дати број римским цифрама (до 

БРОЈЕВИ Бројеви прве хиљаде.

Сабирање и 
одузимање (усмени 
и писмени 
поступак). 
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1.000);

– изврши четири основне рачунске операције, 
писмено и усме- но (до 1.000);

– подели број бројем прве десетице, са и без 
остатка, и провери резултат;

– процени вредност израза са једном рачунском 
операцијом;

– израчуна вредност бројевног израза са 
највише три рачунске операције;

– одреди десетице и стотине најближе датом 
броју;

– реши једначину са једном рачунском 
операцијом;

– одреди и запише скуп решења неједначине 
са сабирањем и одузимањем;

– реши проблемски задатак користећи 
бројевни израз или једначину;

– упореди разломке облика са једнаким 
имениоцима;

– резултат мерења дужине запише децималним 
бројем са једном децималом;

– уочи и речима опише правило за настајање 
бројевног низа;

– чита и користи податке представљене 
табеларно или графички (стубичасти дијаграм и 
сликовни дијаграм);

– црта паралелне и нормалне праве, 
правоугаоник и квадрат;

– конструише троугао и круг;

– именује елементе угла, правоугаоника, 
квадрата, троугла и круга;

– разликује врсте углова и троуглова;

– одреди обим правоугаоника, квадрата и 
троугла, применом обрасца;

– опише особине правоугаоника и квадрата;

Множење 
једноцифреним 
бројевима и бројем 
10 и дељење 
бројевима прве 
десетице са и без 
остатка (усмени и 
писмени поступак).

Зависност 
резултата од
промене 
компоненат
а. Једначине
облика: a + 
x = b,

a – x = b, x – a = b, a × x 
= b. Неједначине 
облика: a ± x < b, a ± x 
> b, x – a < b, x – a > b. 
Римске цифре D, М.

Упоређивање 
разломака са једнаким
имениоцима. 
Децимални запис 
броја са једном 
децималом.

ГЕОМЕТРИЈА

Узајамни положаји 
правих (паралелне 
праве и праве које се 
секу).

Угао, врсте углова. 
Троугао, врсте 
троуглова. Кружница и 
круг.

Правоугаоник и 
квадрат.

Обим троугла, квадрата
и правоугаоника.

Цртање паралелних и 
нормалних правих 
помоћу лењира. 
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– преслика геометријску фигуру у квадратној 
или тачкастој мрежи на основу задатог 
упутства;

– користи геометријски прибор и софтверске 
алате за цртање;

– чита, упореди и претвара јединице за мерење
дужине, масе, запремине течности и времена;

– упореди величине (дужина, маса, 
запремина течности и време);

– измери површину геометријске фигуре 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Конструкције троугла и
кружнице.

Пресликавање
геометријских  фигура
на квадратној мрежи.

Мерење масе (kg, g, t).

Мерење 
времена 
(деценија, 
век, секунд).
Мерење 
дужине 
(mm, km).

Мерење запремине 
течности (l, dl, cl, ml, 
hl).

Мерење површине 
геометријских фигура 
задатом мером

Назив предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО

Циљ 
Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 
окружења и развијање способности за одговоран живот у њему

Годишњи фонд часова 72 часа 
  

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– идентификује облике рељефа и површинских 
вода у свом крају;

– одреди положај задатог објекта у односу на 
истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом
крају;

– илуструје примерима како рељеф и површинске 
воде утичу на живот људи у крају;

– примени правила друштвено прихватљивог 
понашања пошту јући права, обавезе и различитости 

МОЈ КРАЈ Природа, човек,
друштво

Облици рељефа: 
узвишења 
(подножје, стране, 
обронци, врх), 
равнице и 
удубљења. Рељеф у 
мом крају.

Површинске 
воде: река и њене 
притоке (лева и 
десна обала); бара
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међу људима;

– повеже различита занимања и делатности са 
потребама људи у крају у коме живи;

– повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са 
потребама људи;

– примени правила безбедног понашања у саобраћају;

– разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у 
природи и свакодневном животу;

– повеже температурне промене са променама 
запремине и кретања ваздуха;

– очита вредности температуре воде, ваздуха и 
тела помоћу термометра;

– прикаже везе међу живим бићима у различитим 
животним заједницама помоћу ланаца исхране;

– илуструје примерима одговоран и неодговоран 
однос човека према животној средини;

– примени поступке (мере) заштите од заразних 
болести;

– се оријентише у простору помоћу компаса и 
оријентира из природе/окружења;

– опише пут којим се може стићи од једне до друге 
тачке помо- ћу плана насеља;

– идентификује географске објекте у свом крају 
користећи географску карту Републике Србије;

– користи временске одреднице (година, деценија, 
век) у свакодневним ситуацијама и приликом 
описивања догађаја из прошлости;

– прикупи и представи податке о прошлости породице
и краја;

– повеже јачину деловања на тело са његовим 
пређеним расто- јањем;

– доводи у везу брзину падања тела са његовим 
обликом;

– разликује природне и вештачке изворе светлости;

– повеже промену величине и положаја сенке са 

и језеро. 
Површинске воде
у мом краја.

Групе људи: 
становници и 
народи краја (права 
и обавезе; обича ји; 
суживот).

Производне и 
непроизводне 
делатности и 
њихова 
међузависност. 
Село и град, њихова
повезаност, 
зависност и 
међуусловљеност. 
Значај и улога 
саобраћаја. 
Путнички, теретни 
и информациони 
саобраћај.

Безбедно понашање
ученика на 
саобраћајницама у 
крају. Опрема за 
безбедну вожњу 
ролера, тротинета и 
бицикла.

Течно, гасовито и 
чврсто стање воде. 
Кружење воде у 
природи. Промене 
при загревању и 
хлађењу ваздуха 
(промена 
температуре, 
запремина и 
кретање ваздуха).

Мерење 
температуре воде, 
ваздуха и тела.

Услови за живот, 
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променом положаја извора светлости;

– повеже промену јачине звука са променом 
удаљености од његовог извора;

– разликује повратне и неповратне промене 
материјала;

– уочи сличности и разлике међу течностима – тече, 
променљи- вост облика; провидност, боја, густина;

– одабере материјале који по топлотној 
проводљивости највише одговарају употреби у 
свакодневном животу;

– објасни како рециклажа помаже очувању природе;

– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже 
резултат са објашњењем/закључком;

– сарађује са другима у групи на заједничким 
активностима;

– представи резултате истраживања (писано, усмено, 
помоћу ленте времена, Power Point презентацијом и/
или цртежом и др);

повеже резултате рада са уложеним трудом.

ланац исхране и 
међусобни утицаји 
у животним 
заједницама:

• Копнене животне 
заједнице: шуме, 
ливаде и пашњаци;

• Водене животне 
заједнице: баре, 
језера и реке.

Култивисане 
животне заједнице: 
воћњаци, 
повртњаци, њиве и 
паркови.

Значај и заштита 
земљишта и 
копнених животних 
заједница. Значај и 
заштита вода и 
водених животних 
заједница.

Животне заједнице у
мом крају и човеков 
однос према њима. 
Начини преношења 
и мере заштите од 
заразних болести 
(грип, заразна 
жутица, варичеле) и 
болести које преносе
животиње (крпељи, 
вашке).

Оријентација у
простору и

времену 

Главне стране света.

Умањено 
приказивање 
објеката и 
приказивање из
,,птичије” 
перспективе.

План насеља.

Географска карта 
Републике Србије: 
картографске боје, 
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картографски 
знаци).

Мој крај на 
географској карти 
Републике Србије. 
Временске 
одреднице (датум, 
година, деценија и 
век)..

Прошлост

Историјски извори 
(материјални, 
писани и усмени). 
Садашњост, 
прошлост, 
будућност: догађаји,
људи и промене у 
мом крају. 
Породична 
прошлост (преци и 
потомци) и 
знаменити људи 
краја. Начин живота 
данас и у прошлости
– занимања, 
одевање, исхрана, 
дечије игре.

 Кретање Кретање тела по
путањи 
(праволинијско 
и 
криволинијско).
Утицај јачине 
деловања на 
пређено 
растојање тела.

Дејство Земљине 
теже – падање тела. 
Утицај облика тела 
на брзину падања.

Извори светлости 
(природни и 
вештачки). Како 
настаје сенка – 
облик и величина 
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сенке.

Кретање производи 
звук: треперење 
затегнуте жице, 
гласних жица; 
различити звуци у 
природи. Звук као 
информација. 
Зашти- та од буке.

Материјали Промене 
материјала: 
повратне (истезање,
савијање, ширење/ 
скупљање; 
испаравање, 
кондензовање, 
топљење/очвршћава
ње) и неповратне 
(сагоревање, 
рђање).

Сличности и 
разлике међу 
течностима (вода, 
уље, детерџент за 
прање судова, мед, 
млеко, сок од 
лимуна).

Вода  и  друге
течности  као
растварачи.
Зависност
брзине
растварања  од
уситњености
материјала,
температуре
течности  и
мешања.

Топлотна
проводљивост
материјала.

Ваздух као 
топлотни изолатор 
у природи и 
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свакодневном 
животу (крзно и 
перје; слојевито 
облачење, вунене 
рукавице, 
грађевински 
блокови, термос-
боца).

Значај рециклаже. 
Разврставање 
отпада од пластике, 
стакла, папира, 
метала.

Рационална 
потрошња.

Међусобни утицај 
човека и окружења 
(начин на који човек
мења окружење), 
утицај на здравље и 
живот кроз правила 
понашања који 
доприносе 
одрживом развоју.

Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и 
простору, прошлост краја, кретање, материјал

Компетенције:  Компетенција  за  учење,  комуникација,сарадња,рад  са  подацима  и
информацијама,  решавање  проблема,  брига  о  здрављу,  еколошка  компетенција,
дигитална

Исходи воде развијању следећих стандарда:
IПД. 1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
IПД. 1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
1ПД. 1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу
1ПД. 1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере 
заштите 
1ПД 1.3.4 зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, 
провидност, намагнетисаност
1ПД 1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу ипрепознаје примере у свом 
окружењу
1ПД 1.3.6 зна промене материјала које настају због промене температуре услед механичког 
утицаја и деловања воде и ваздуха
1ПД 1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља
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1ПД 1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД 1.6.3. зна географски положај и основне одерднице државе Србије : територија, границе, 
главни град, симбол, становништво
1 ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 
I ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама 
I ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности
1 ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 
I ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују
Оријентација у  времену и простору
1ПД 1.4.1 уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД. 1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна,  стране света,
адреса, карактеристични објекти
1ПД 1.4.3 уме да одреди стране света помоћу сунца 
1ПД. 1.4.4. знајединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 
1ПД. 1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара
1ПД 2.4.2 зна да ктретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте послиге и облика 
тела
1 ПД 2.4.3 уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља
1ПД 2.4.4 уме да пронађе основне информације на географској карти Србије
1ПД 2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена
1ПД 3.4.1 уме да чита географску карту примењујући знаља о странама светаи значењу 
картографских знакова
1 ПД 1.1.1 прави разлику између природе и производа људског рада
  1ПД. 1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
  1ПД. 1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
  1ПД. 1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, 
начину исхране, кретања и размножавања
  1ПД. 1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД 1.1.6 разликује станишта према услова живота и живим бићима у њему
1ПД. 1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1ПД 1.3.2 зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала
1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1 ПД 1.6.2 зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1 ПД 1.6.3 з а географски положај и основне одреднице државе Србије
1ПД 1.6.6 зна шта су историјски извори и именује их
1ПД 1.2.1 препознаје и именује природне ресурсе
1ПД. 1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
I ПД.2.1 . 1 .  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи
I ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1 ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
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1 ПД 2.1.5 разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД 2.1.6 разме међусобну зависност живих бића у животној заједници
1 ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање 
1ПД  2.3.2 зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог 
различитог састава
1ПД 2.3.3 разликује материјале који су добри проводници топлоте и еклектрицитета од оних 
који то нису
1ПД 2.3.5 разликује повретне и неповратне промене материјала
1ПД 2.2.3 зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
1 ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити
1ПД 2.6.1 препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
1ПД 2.6.2  зна основне облике рељефа и вода у држави Србији
1ПД 2.6.5 уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад
I ПД.3.1 . 1 .   разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 
1 ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

МОЈ КРАЈ Природа,  човек  ,
друштво

Тема  Природа,  човек,  друштво  бави  се  узајамним  дејством
природних и друштвених фактора у  окружењу.  У  том  смислу
креће се  од  облика рељефа и површинских вода у  крају.  Ови
појмови су познати ученицима из претходних разреда, али се
сада изучавају у ширем простору, уз додавање нових сегмената
који  се  од-  носе  на  елементе  узвишења  (подножје,  стране,
обронци, врх) и одређивање десне и леве обале текућих вода у
циљу  оријентације  у  простору.  Кроз  исходе  учења  и
препоручене  садржаје  јасно  је  видљива  потреба  разматрања
утицаја географских фактора на начин живота људи (људи су се
насељавали  тамо  где  су  имали  повољне  географске  услове,
плодно земљиште и воду, правили су утврђења на узвишењима
и сл.). Специфичност краја чине и групе људи који у њему живе
(становници  и  народи  краја).  У  том  смислу  наставља  се
разматрање  дуализма  права  и  обавеза,  али  сада  становника
краја,  уз  упознавање  обичаја  других  народа  у  крају,  а  све  у
циљу  хармоничног  суживота.  Разматрања  започета  у  другом
разреду кроз типологију насеља (село, град), сада се настављају
разматрањем повезаности села и града, њихове зависности и
међуусловљености  кроз  различите  послове  којима  се  баве
становници у насељима краја. Ово представља и основу за прво
груписање сличних послова (којима се задовољавају животне
потребе  људи  у  крају)  у  делатности  (пољопривреда,
образовање,  здравство  и  сл.).  У  контек  сту  поменутих
делатности  уводи  се  и  појам  саобраћаја  и  његове  улоге  у
превозу  путника  и  терета,  односно  преносу  информација.  И
даље се ради на оспособљавање ученика за безбедно учешће у
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саобраћају (на саобраћајницама у крају).

Садржаји  о  својствима  воде  проширују  се  на  различита
агрегатна стања ове течности, као и на упознавање ученика са
процесом који обједињује сва три стања воде – кружењем воде у
природи.

Разматрају  се  и  промене  које  настају  при  загревању  и
хлађењу још једног елемента неживе природе – ваздуха. У том
смислу,  путем  једноставних  практичних  активности  ученици
уочавају да се ваздух на топлоти шири, а на хладноћи сабија
(промена  запремине),  што  у  природи  доводи  до  кретања
ваздуха, односно ветра.

Услови за живот (сунце, вода, ваздух и земљиште) сада се
уводе у новом контексту, као специфични услови за живот у
животним заједницама (копненим и воденим). Уводи се појам
ланац  исхране  као  основни  однос  међу  живим  бићима  у
животним  заједницама,  ослањајући  се  на  сазнања  из  другог
разреда  о  подели  животиња  према  начину  исхране.  Посебну
пажњу треба дати животним заједницама специфичним за крај
у коме ученици живе, као и њиховој заштити.

Садржаји о човеку, односно о људском телу сада се односе
на  уобичајене  заразне  болести  деце  (грип,  заразна  жутица,
варичеле)  које  се  лако  шире  у  колективу,  као  и  болести  које
преносе животиње (крпељи, вашке). Акценат је на упознавању
ученика са основним мерама заштите против ових болести и
одговорном односу према сопственом здрављу и здрављу људи
из окружења (на пример, не треба долазити у  школу  уколико
смо  болесни  ради  сопственог  здравља  и  очувања  здравља
осталих ученика и запослених у школи).

Оријентација у простору
Тема Оријентација у простору и времену односи се на оспособљавање ученика за оријентацију у

простору и надовезује са на начине оријентисања из прва два разреда (оријентација у насељу помоћу
карактеристичних објеката и адресе). У трећем разреду уводи се оријентација помоћу главних страна
света.  Акценат  је  на  оспособљавању  ученика  да  одреде  стране  света  помоћу  компаса,  Сунца  и
оријентира из природе/окружења (маховине, годови на пању, цркве и сл.) у складу са оним што је
доступно  у  окружењу  у  коме  ученик  живи.  Препоручљиво  је  да  ученици  спознају  простор
непосредним  посматрањем,  шетњом  по  насељу  и  околини  или  кретањем  превозним  средствима,
односно да се ови исходи учења и настави садржаји реализују у ванучионичком окружењу.

У трећем разреду започиње процес  картографског описмењавања.  Оспособљавање ученика да
разумеју информације приказане на географској карти засновано је на три изазова  које  је потребно
превазићи:

– однос величине простора на карти у односу на величину реалног простора – на географској карти
приказ реалног простора је вишеструко умањен;

– перспектива из које су приказани објекти на географској карти (,,птичија перспектива”);
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– овладавање новим ,,језиком” кроз разумевање значења боја и симбола помоћу којих су приказани
реални географски објекти на карти.

Да би лакше разумели како се објекти приказују на карти, препоручљиво је помоћу једноставних
активности показати шта  је умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије” перспективе.
Потреба за умањењем површина  које  се преносе на папир је блиска ученицима, јер на цртежима на
којима приказу-  ју,  на пример, природу у јесен умањују природне величине (бића,  предмете...)  до
величине формата папира. У  том смислу,  а у складу и са оним што се ради на Математици, учитељ
може планирати умањено приказивање предмета правилних облика из непосредног окружења ученика
у размери 1:10 (на пример, школска клупа је димензија 120 х 60 cm, када је умањимо 10 пута, ученици
у свескама цртају правоугаоник димензија 12 х 6 cm). На сличан начин,
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али на папиру већег формата може се представити план учионице. Препоручљиво је за ове активности 
изабрати такве предмете које ученици могу посматрати ,,одозго” како би стекли увид, на пример, зашто 
школска клупа на умањеном приказу учионице има из- глед правоугаоника, резач у облику ваљка има 
изглед круга и сл. На сличан начин може се израдити макета насеља а затим је ученици могу посматрати 
(и фотографисати) из ,,птичије перспекти- ве” како би уочили како из ваздуха изгледа то насеље, а затим 
се та фотографија може лако ,,превести” у скицу плана тог насеља. Уколико постоје техничке 
могућности, за приказивање познатог окружења из различитих перспектива (реални, фотографски 
приказ, картографски приказ) може послужити апликација Google Maps.

Прва карта са којом се ученици сусрећу је план насеља у коме они живе. Креће се од оспособљавања
ученика да пронађу улицу или објекат на плану насеља, опишу пут којим се може стићи од једне до друге
тачке помоћу плана насеља, што ће у будућности довести до крајњег циља – оријентисања помоћу плана
насеља тако да се дође од једне до друге локације у насељу.

Након плана насеља, ученици су спремни да разумеју апстрактнији приказ (често потпуно непознатог)
простора, односно општегеографску карту. У трећем разреду креће се од посматрања краја у коме ученик
живи на географској карти Србије. Дакле, полазиште је простор који је ученицима познат, па они могу да
успоставе  везу  између  опаженог  окружења  и  његовог  графичког  приказа  на  географској  карти.
Оспособљавање ученика да разумеју географски карту подразумева сусрет ученика са трећим изазовом –
значењем картографских боја (облици рељефа и површинске  воде)  и  картографских  знакова.  Није
потребно  оптерећивати  ученике  учењем  напамет  изгледа  и  значења  картографских  знакова,  већ  је
препоручљиво  користити  легенду  у  функцији  трагања  за  њиховим  значењем.  Методички  приступ
географској карти треба да се креће у правцу третирања карте као извора информација, а не да карта буде
место на коме ученици само показују задате географске појмове. У том смислу се ученику може задати, на
пример,  да  помоћу  географске  карте  одреди  положај  свога  краја  у  Србији  у  односу  на  главни  град
Републике  Србије.  Када  ученик  наводи  шта  све  може  да  сазна  о  одређеном  простору  посматрајући
географску карту тог простора и легенду  која  се на њој налази,  треба га подстицати да у  том  приказу
користе и знања о странама света.

Увођење  временских  одредница  надовезује  се  на  оне  које  су  већ уведене у прва два разреда и
проширује се новим одредницама деценија и век. Као и у претходним разредима, нове временске јединице
уводе се тако да се мањом (већ познатом) мерном јединицом објашњава већа (нова) мерна јединица.
Ученике треба ставља- ти у ситуацију да користе наведене временске одреднице (посебно годину, деценију
и век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости.

.

Прошлост Тема  Прошлост  започиње  у  трећем  разреду  увођењем
историјских извора као основних извора сазнања о прошлости.
У  том  смислу,  увођење  поделе  историјских  извора
(материјални,  писани  и  усмени)  није  само  себи  циљ,  већ
указује  на  различите  изворе  информација  о  прошлим
временима. Ученици упознају историјске изворе и истражују
теме  из  породичне  и  прошлости  краја  за  које  су
заинтересовани. Када је реч о породичној прошлости, продукт
истраживања  може  да  буде  приказ  породичног  стабла,  уз
увођење  значења  појмова  преци  и  потомци.  У  том  смислу,
ученик користећи породично стабло описује ближе чланове
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породице из,,угла” предака и потомака (Мој деда је предак мог
тате. Тата   је дедин потомак. Ја сам татин, мамин, бабин,
дедин  потомак).  Прошлост  краја  се  истражује  у  односу  на
специфичности  краја  у  коме  ученици  живе,  на  значајне
догађаје  за  становнике  тог краја   (о  којима често  сведоче и
споменици),  и знамените  људе који  су рођени или живели у
том  крају.  Истражују се ученицима блиске  и релевантне теме
из свакодневног живота (на пример,  занимања  људи  у  крају,
одевање,  исхрана,  дечије  игре)  уз  стално  поређење  начина
живота у прошлости и садашњости (као ученицима блиске и
познате). Није потребно да се истраже сви наведени аспекти
свакодневног  живота  него  они  за  које  су  ученици  највише
заинтересовани и за  које  постоје доступни историјски извори
примерениученицима  овог  узраста.  Податке  прикупљене
малим историјским истраживањима ученик може да представи
на  неки  од  начина  које  одабере  (усмено,  помоћу  ленте
времена, породичног стабла, презентације, постера...).

Кретање  Тема  Кретање  представља сегмент о  коме  ученици имају
богато  искуство,  а  задатак  наставника  је  да  та
несистематизована,  искуствена  знања  буду  структурисана  и
освешћена и да омогуће ученику боље спознавање света који их
окружује. Ученици препознају и наводе примере за различите
облике кретања тела према њиховој путањи – праволинијско и
криволинијско.  Истраживање  утицаја  јачине  деловања  на
пређено растојање тела природно се реализује кроз практичну
активност (експеримент). Утицај јачине деловања разматра се
кроз удаљеност коју тела прелазе (као и у другом разреду), при
чему је пожељно укључити не само процену растојања, већ и
њено  прецизно  мерење  уз  коришћење  мерних  јединица  за
дужину које су уведене у математици у другом разреду. Уводи
се  и  падање  као  специфичан  начин  кретања  тела  условљен
дејством Земљине теже, чему се приступа феноменолошки, без
улажења у детаљнија објашњења. Посебну пажњу потребно   је
обратити на испитивање утицаја облика тела на брзину падања
практичним проверавањем брзине падања два тела  који  имају
све  исте  карактеристике  (материјал,  маса),  осим  облика  (на
пример, згужван и исправљен папир).

Још  један  аспект  кретања  представљају  садржаји  о
светлости  и  звуку.  Светлост  се  изучава  из  два  аспекта:
извори светлости (природни и вештачки) и сенка (облик и
величина сенке). Ученици треба да разликују природне и
вештачке изворе светлости, као и да  путем  практичне
активности  уоче  повезаност промене величине и положаја
сенке са променом положаја извора светлости (природног
или вештачког). Такође, ученици се упознају са различитим
изворима  чијим  покретањем  (треперењем)  настаје  звук  –
треперење затегнуте жице, гласних жица; различити звуци
у природи (звук инсеката, фијукање ветра и сл.). Звукови  се
истражују  из   два  аспекта  –  информативног  (на  основу
звука  знамо  од  кога/чега  потиче  и  оријентишемо  се  на
основу  те  информације)  и  безбедносног  (звуци  који
упозоравају,  заштита  од  буке).  Пожељно  је  организовати
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практичне  активности  (огледе)  којима  се  доказује  да  се
јачина звука мења са променом удаљености од извора
звука, што је посебно важно из безбедносних разлога.

Материјали
Исходи учења  и  садржаји  који  се  односе  на  промене  материјала  фокусирани су  на  уочавање
повратних (истезање, савијање, ширење/скупљање; испаравање, кондензовање, топљење/очвршћа-
вање) и неповратних (сагоревање, рђање) промена материјала. На- ведене промене не треба учити
напамет  већ  подстаћи  ученике  да  их уоче у свакодневном животу и/или помоћу огледа.
Разликовање неповратних од повратних промена материјала своди се на настајање или ненастајање
материјала који имају другачија својства након механичког или топлотног деловања.

У прва два разреда једина течност која  је изучавана била     је вода. Сада се уводи први општији
појам – течност. Приликом практичног истраживања користе се течности које су безбедне за ученика и
лако доступне (вода, уље, детерџент за прање  судова,  мед, млеко, сок  од  лимуна). У овом  смислу,  у
фокусу је уочавање сличности и разлика између воде и других течности (тече, променљивост облика;
провидност,  боја,  густина).  Посебно  се  истражује  својство течности као растварача. Путем
експеримента испитује се зависност брзине растварања од уситњености материјала, темпе
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ратуре течности и мешања. Ову активност најлакше је урадити на примеру воде.

Топлотна  проводљивост  материјала  представља  нови  аспект  изучавања  материјала.  На  примеру
свакодневних  активности  и  претходних  искустава,  ученици  класификују  и  бирају  материјале  који  по
топлотној проводљивости највише одговарају одређеној употреби (металне шерпе за кување, дрвене клупе
за седење у парку  и  сл.).  У  овом  смислу,  разматра  се  и  ваздух  као  топлотни  изолатор  у  природи  и
свакодневном животу (крзно и перје животиња; слојеви- то облачење, вунене рукавице, грађевински блокови,
термос-боца).

Исходи учења и садржаји о материјалима завршавају се упознавањем ученика са значајем рециклаже,
као и потребом разврставања отпада од пластике, стакла, папира и метала. У складу са овим, повезана је и
проблематика рационалне потрошње материј ла и предмета која подразумева подстицање ученика да дају
предност употреби: производа који се вишеструко користе у односу на производе за једнократну употребу,
као и рециклираних и производа који могу да се рециклирају. Проблематика одрживог развоја приметна је
и кроз указивање на међусобне утицаје човека и окружења кад год је то могуће и актуелно у конкретним
условима у којима се реализује настава. Пуно разумевање концепта одрживог развоја могуће је тек на
каснијем узрасту ученика, али је потребно да се континуирано развија, и то не само на нивоу знања, већ
венствено на нивоу развијања вредности, ставова и навика. На тај начин се утиче на развој ставова важних
за опстанак и будућност.

Приликом изучавања природних и друштвених феномена нужно је и даље примењивати истраживачки
приступ и  оспособљавати ученике  за  различите  начине  прикупљања  података  о  окружењу,  њихову
анализу,  сврставање  у  групе  и  категорије  по  различитим  карактеристикама,  вођење  белешки  и
закључивање.  Учествовање  у  једноставним  огледима/експериментима  који  се  реализују  на  основу
упутства  –  индивидуално,  у  пару  или  групи,  усложњава  се  кроз  повезивање  резултата
огледа/експеримента са објашњењем или закључком. Значајно је радити на оспособљава њу ученика да
јасно презентује резултате својих истраживања на начин који је примерен проблему који се истражује и
интересовању  ученика  (писано,  усмено,  помоћу  ленте  времена,  Power  Point  презентацијом  и/или
цртежом и др.).

 
Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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

Годишњи фонд часова 72 часова 
  

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у

стању да: 
ОБЛАСТ /ТЕМА САДРЖАЈИ 

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

МАТЕРИЈАЛИ Својства материјала. Својства 
материјала за ликовно обликовање – 
тврдоћа, еластичност, растворљивост
или постојаност (промене у току 
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– повеже уметничко занимање и 
уметнички занат са одговарајућим 
продуктом;

– преобликује, самостално или у сарадњи
са другима, амбалажу и предмете за 
рециклажу мењајући им употребну 
функцију;

– изрази своје доживљаје, емоције, 
имагинацију и запажања одабраним 
материјалом, прибором и техникама;

– користи одабране податке и 
информације као подстицај за 
стваралачки рад;

– протумачи једноставне визуелне 
информације и поруке из 
свакодневног живота;

– укаже на сличности и разлике које 
опажа у уметничким делима и 
традицији различитих народа;

– изрази одабране садржаје изразом 
лица, положајем тела, покретима или
кретањем;

– распореди облике, боје, линије и/или
текстуре креирајући оригиналне 
композиције;

– разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, умет ничких и 
ученичких радова, уважавајући 
различитости;

– учествује у обликовању и уређењу 
простора у школи, код куће или у 
окружењу;

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

сушења, у контакту са светлошћу, у 
контакту са различитим супстанцама 
и подлогама...), материјали који могу
да се користе као алатке (пера, крзно,
длака, лишће, дрвца...). Из глед 
материјала – основне и изведене боје,
природне и створене текстуре.

Технике. Однос материјала, ликовне 
технике и идеје. Производи 
уметничких заната (накит, уметничке 
лутке, шешири, таписерије, ћилими, 
осликани текстил, собне светиљке и 
сенила, грнчарија, дуборез, гравуре...).
Значај рециклирања, уметничка 
рециклажа.

СПOРAЗУМEВAЊE

Говор тела. Поглед, израз лица, 
држање тела, гест и кретање, однос 
вербалне и невербалне комуникације.

Тумачење визуелних информација. 
Визуелне карактеристике би- љака и 
животиња, знаци, симболи, 
униформе, заставе, ношње... Пејзаж, 
портрет, аутопортрет.

Слика, текст, звук. Кратки анимирани 
филмови, рекламе, билборди... Лепо 
писање – плакат, позивнице, 
честитке...

КОМПОЗИЦИЈА

Композиција. Дводимензионалне и 
тродимензионалне композиције, 
организација композиције, равнотежа.

Орнамент. Традиционална и 
савремена употреба орнамената, 
симетрија.

ПРOСТOР Облици у простору. Непокретни 
објекти у отвореном и затворе- ном 
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простору (споменици, уметничка 
дела, експонати...). Ком позиција у 
простору – поставка изложбе, 
уређење просторије, уређење школе, 
уређење околине у локалној 
заједници... Оптичке илузије на 
дводимензионалној подлози, 
специјални ефекти на сцени, у 
филмовима, игрицама...

Кретање. Покрет и кретање у природи,
окружењу и уметничким делима.

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик  развија  креативан,  радознао  и  истраживачки  дух  кроз  упознавање  и  коришћење
различитих уметничких медија и техника.Способан је и мотивисан да користи своје искуство,
да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад ирад у групи.Ученик развија машту и
апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама
које захтевају креативна решења.
Уочава специфичности различитих уметничких дисциплина (визуелне, драмске,музичке...) али
уочава  и  њихове  заједничке  принципе  и  сличности.  Ученик  познаје  и  разуме  вредност
сопствене  културе  и  културе  других  народа  повезујући  знања  изразличитих  области  или
предмета.Знања  и  искуства  стечена  кроз  предмет  Ликовна  култура  (истрајност,  упорност,
стрпљивост)  примењује  у  друштвеном  животу  и  у  даљем  стручном  усавршавању  и
професионалном развоју.

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE
Ученик  кроз  предмет  Ликовна  култура  развија  стваралачке  способности,индивидуалну
креативност и естетску осетљивост.

Компетенције:  кoмпeтeнциja зa кoмуникaциjу, eстeтичкa кoмпeтeнциja, кoмпeтeнциja зa
рaд сa пoдaцимa и инфoрмaциjaмa, кoмпeтeнциja зa учeњe и кoмпeтeнциja зa сaрaдњу.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ОБЛАСТ / ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

МАТЕРИЈАЛИ

Материјали, прибор, технике и савремена технологија су средства која се користе у процесу
визуелног описмењавања. На- ставник кратко објашњава и показује како се припремају, користе,
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чисте, одлажу или преносе и пружа друге неопходне информације. Одабрани садржаји ове целине
интегришу се са садржајима дру- гих целина.Својства материјала

Ученици треба да добију само кључне информације о свој- ствима материјала  које  користе.  Ако
користе употребљену амбалажу, материјале или објекте које су пронашли у природи потребно је да их,
уз помоћ укућана, припреме пре доношења на час (пр ње, термичка обрада, дезинфиковање асепсолом,
алкохолом...  у зависности  од  материјала). У току године самостално припрема ју лепак или масу за
обликовање од материјала који се користе у домаћинству (кукурузно брашно, кукурузни штирак, сода
бикар-  бона,  сирће,  млеко,  со,  шећер...).  Водене боје  могу да направе  од  истрошених фломастера.
Рецепти се могу пронаћи на интернету, наставник бира оне који одговарају узрасту ученика. Важно је и
да  сви ученици до краја  првог  циклуса  развију  навику  да  заједно распремају  и  чисте  простор по
завршетку рада.

Имајући  у  виду  да  се  технологија  материјала  развија  великом  брзином,  наставник  може  да
информише  ученике  о  неким  иновативним  материјалима  које  користе  дизајнери  одеће,  амбалаже,
намештаја... На пример, материјал који се прави од папира и пластике (Paptic), материјал који се прави
од  рециклиране  одеће  (варијанта  материјала  Karta-Pack)...  Тродимензионално  (3D)  штам-  пање  и
паметни  материјали  могу  да  се  помену  у  следећем  разреду.  Подела  боја  на  основне  (примарне)  и
изведене (секундарне) односи се на пигментне боје за сликање. Ученици треба да знају да мешањем две
основне  боје  у  односу  1:1  неће  увек  добити  тон  који  су  очекивали,  јер  се  материјал  различитих
произвођача  разли-  кује.  Било  би  добро  да  истражују  мешање  боја  тако  што  ће  раз-  мењивати
прибор/материјал. Није потребно да меморишу називе боја, јер школске боје или немају називе или се
називи  разликују  од  једног  до  другог  произвођача,  ученици  сами  истражују.  Боје  трећег  реда
(терцијерне) се објашњавају у четвртом разреду. Примарне и секундарне боје се повезују са природним
и  вештачким  облицима,  емоцијама,  утисцима,  простором...  Наставник  објашњава  текстуру  на
најједноставнији начин (изглед површине материјала), иако објашњење неће бити потпуно. Ва жније је
да се ученици не збуне и да искуствено истражују текстуру. Истражује се стварна (физичка) текстура
материјала, која има изражене тактилне квалитете, а наставник планира више разноврсних задатака. На
пример, ученици могу да компонују лепећи на картон лишће, комадиће чипке, текстил, канап, рафију...,
да обложе рад алуминијумском фолијом за домаћинство, пажљиво трљајући тупим врхом оловке или
прстима. Уколико немају фолију, могу да премажу рад белом бојом како би се фокусирали само на
текстуру. Када вајају у меком материјалу треба да креирају текстуре плански (глачањем, урезивањем,
утискивањем...). Наставник указује на то да понекад физичка текстура највише утиче на утисак о делу,
нарочито када је реч о скулптури и дизајну ентеријера (показати примере). Визуелна текстура се још
увек  не  објашњава,  али  се  истражује  искуствено  –  ученици  могу  да  цртају  текстуре  разноврсним
линијама,  да  осликају  папир  (разливањем  боје,  прскањем,  дувањем  кроз  сламчицу...),  да  користе
технике колаж, фротаж, гратаж, суминагаши или ебру.

Технике

На основу сопствене процене наставник у трећем или четвртом разреду објашњава да су акварел
боја и папир материјали за ликовно обликовање, а акварел техника начин на који се тај материјал
обликује. Ученици могу да испробају сликање акварел бојом на сувом папиру и сликање на влажном
папиру. Уобичајено уче гваш технике (влажни нанос, полусуви нанос, испирање, гре- бање...) пре него
што  почну  да  користе  темпере,  али  то  није  правило.  У  штампање  графика  се  уводе  прављењем
импровизованих  матрица.  Најједноставнија  се  припрема  на  употребљеној  стиропор  (полистирен)
тацни за паковање хране. На полеђини тацне цртеж се лако урезује фломастерима, а боја се наноси
широком четком 
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или комадићем чврстог картона. Осим оловкама и четкицама било би добро да цртају и импровизованим
прибором (згужваним па- пиром/кесом/фолијом, гранчицама, боровим иглицама...), јер то помаже да 
„ослободе руку” и да боље организују композицију. Скулптуре могу да обликују од папира, картона, 
лако савитљиве жице, тканине, комбиновањем разноврсних материјала... Затим, од меких материјала: 
глинамола, школске глине, полимерне глине која се не пече („FIMO AIR”), „магичне глине” (пенаста 
глина са гранулама стиропора, кинетичка глина, „Mad Mattr”...) или масе коју су сами направили. Треба 
имати у виду следеће. Неке масе се споро суше, па је тешко пренети рад од школе до куће без оштеће- 
ња. Боље је да не користе пластелин, јер има врста које се уопште не суше, као и миришљавих које 
садрже алергене. Неке масе не прљају руке и радну површину. Скулптуре се обликују белом масом или 
масом у боји природних материјала, а која може и да се„патинира” бојом.

Наставник може да покаже и корисне технике  које  нису кључне за достизање  исхода.  На пример,
може  да  демонстрира  како  се  од  мараме  или  комада  платна  обликује  торба/завежљај  са-вијањем  и
везивањем („фурошики” техника), како се од омота за бомбоне обликују торбе, футроле..., како се плете
прстима, како се обликују корпе од папира, како се савијају оригами фигуре, како се пакују поклони, како
се савијају украсне машне, како  се пра-  ве лампиони, како се праве/декоришу сенила... Ученици могу да
вежбају те технике и код куће, али је важно да на часу осмисле или договоре намену тих радова (украс за
собу, украс за учионицу/ школу, лични предмет, поклон за некога, радови за школски про дајни сајам...).

Ученици упознају  неколико  уметничких заната  које  наставник бира у складу са темама и задацима
које је планирао, локал- ном традицијом или интересовањима ученика. Одабрани садржаји се интегришу
са  одговарајућим  садржајима  овог  и  других  програма.  Учење  може  да  се  реализује  у  одабраном
етнографском  музеју.  Уколико  наставник  планира  радионицу  или  пројекат  који  укључује  прављење
уметничких рукотворина у школи препорука је да се ко- ристи материјал за рециклажу.

Уметничка рециклажа је важна тема. Наставник може да покаже примере уметничких пројеката у
нашој земљи, као што су:

„Убаци лименку доврши скулптуру”, скулптура „Ђубровиште са Великог ратног острва” (Београд), „Еко-
мрав” (Суботица), „Птица робот” (Бор, Београд)... и примере уметничких дела направљених од предмета
за рециклажу (на пример, унети у претраживач називе уметничких група: „FigJamStudio”, „Skeleton Sea”
или „Guerra de la Paz” и имена уметника: Aurora Robson, Subodh Gupta, Moaffak Makhoul или Sean E.
Avery).

Школе које  имају средстава и планирају набавку дигиталне технологије треба да имају у виду и ону
која  одговара  наста  ви   Ликовне   културе.   На   пример,   мултимедијална   лабораторија„i-Theatre”
произвођача „Edutech” погодна је за интегрисану на- ставу Српског језика и Ликовне културе у првом
циклусу.  Дигиталне табле за  цртање произвођача „Wacom”,  као  и ајпед таблети (iPadPro)  подржавају
стваралачки рад. Интерактивна школска та- бла „SMART Board” са пројектором (на пример, серија 7000)
има вишеструку намену (проучавање ликовног језика,  компоновање, лоцирање уметничких дела...).  У
школама које имају савремену опрему и средства, ученици треба да уче о заштити здравља и правилној
употреби уређаја, као и о значају сарадње са школама које немају такве услове. У школама које не могу да
набаве одговарајућу опрему и средства, ученици могу да користе помагала која се једноставно праве. На
пример, када се настава одржава у учионицама опште намене које немају одговарајуће столове ученици
могу да направе од картона стони „штафелај” (унети у претраживач:„DIY cardboard easel”). „Светлосне
столове” као што је, на пример, APH Light Box наставници могу да направе у сарадњи са родите- љима
(унети у претраживач: „DIY lighttabletutorials”).

Све одабране садржаје је потребно повезати са причом о томе  како  се развијају креативне идеје,
односно шта све може подстаћи (мотивисати)  визуелне уметнике (и ученике) да  стварају.  Како  би се
освестио процес развијања идеја, наставник може да зада ученицима једноставну  вежбу – да три пута
преобликују исти троугао тако да креирају три различита сложена облика из маште. Вежба може да се
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понови са другим  обликом,  мрљом или шаром. Ученици треба да знају и то да савремена технологија
утиче на начин изражавања визуелних уметника.  Наставник може да покаже један очигледан пример
(унети у претраживач име графичког дизајнера: Canion Shijirbat или Шижирбат – финал).

Споразумевање

Циљ учења предложених садржаја је оспособљавање ученика за правилну, учтиву, добронамерну,
ефектну и ефикасну комуникацију.

Говор тела

Предложене  вежбе  су  фокусиране  на  невербално  изража  вање  мимиком  и  телом.  Наставник
објашњава да се и без говора, лицем и телом, може пренети порука, испричати прича или насликати
слика. Као пример може да послужи инсерт наступа мађарске трупе „Attraction” (унети у претраживач:
Attraction Shadow Theatre Group).  Уколико ученици до трећег разреда нису вежбали пантомиму треба
да почну  од  читања израза лица и изражавања емоција. Затим, да  тумаче  и изражавају поруке  које
шаљемо неким општепознатим (у нашој култури) гестом или држањем тела (ста- ни, крени, приђи,
слажем се, нећу, извини и сл.) и неке једностав- не радње (чисти метлом, свира...). Ученици који су то
већ  радили  вежбају  невербално  исказивање  неке  ситуације  (на  пример,  сусрет  два  пријатеља,
пробирљиви купац и  сл.).  Важно је  да  сви ученици  буду  укључени да  би се  ослободили треме и
несметано развијали креативност, заједништво и међусобно уважавање. Ако је потребно, ученици могу
да погледају и неки смешан снимак (на пример, унети у претраживач: Mr. Bean's Holiday Dance Scene).
Наставник повезује одабране вежбе са одговарајућим садржајима овог и других програма (имајући у
виду да се програмски циљеви и методика разликују). На пример, може да формира тимове и подели
задужења –  док  неки  чланови тима  глуме  или  рецитују,  други  их прате  покретима,  мимиком или
„специјалним ефектима” (осветљавају глумце, померају делове сценографије, формирају облик рукама
или телима, производе звучне ефекте...).

Тумачење визуелних информација

Тумачење визуелних информација је континуирана активност која се не планира као посебан час,
већ  као  део  задатака.  Предложени  садржаји  се  односе  на  тумачење  слика  независно  од  додатних
информација као што су звук, текст и др. Сваки пут када ученицима покаже неку  слику,  наставник
поставља питање: „Шта ово значи?”,  како би се навикли да размишљају о садржају. Наставник прво
указује на то да неки облици, боје, шаре и текстура у природи саопштавају неку поруку (показати
примере). На пример, тамно сиви облаци најављују кишу, тамнија и храпавија кора дрвета указује на
север, рогови јелена супарнику указују на његову снагу, када се осећа угрожено једна врста гусенице
(Hemeroplanes triptolemus) заузима положај у  коме  личи на отровну  змију.  Нека бића комуницирају
само визуелно.  На пример,  карипска  гребенска лигња (Sepioteuthis  sepioidea)  „разговара” тако што
мења боје и шаре. Визуелни знаци у природи омогућавају живим бићима да преживе. Визуелни језик
који  користе  људи  је најсложенији – слике  користимо и да бисмо нешто продали, забавили друге,
изазвали одређене  емоције,  помогли  угроженима,  навели друге  да  размишљају  о  важним темама...
Наставник показује познате знаке које ученици виђају у окружењу, а затим и оне који се често виђају
на амбалажама и производима и разговара са ученицима о томе зашто је важно да разумеју те слике.
Затим  се  разговора  о  сложенијим  знацима  и  симболима  (заставе,  грбови,  амблеми).  Садржаји  из
хералдике се усклађују са узрастом ученика. На пример, наставник може да покаже заставе из целог
света и да тражи од ученика да процене (без пребројавања) која боја се највише користи на заставама,
затим, која комбинација боја се најчешће користи, које заста ве су сличне, које заставе су сличне
нашој, које заставе се битно 
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разликују од осталих... Потребно је да размишљају и о томе како се споразумевамо одећом. Ко и зашто 
носи униформу, ко дизајнира униформе? Затим, шта је народна ношња, у којим приликама  се некада 
носила, да ли се још увек носи и када, како изгледају ношње њиховог краја... Наставник одређује 
количину информа- ција о ношњама у зависности од броја етничких група у општини (део може да се 
планира за следећи разред). Уметничка дела се и даље користе као мотивација за стваралачки рад, али су
појачани захтеви који се односе на доживљај и тумачење садржаја. На пример, наставник може да 
покаже репродукцију слике „Шетња. Дама са сунцобраном” Клода Монеа, да пита ученике шта је 
приказано, шта мисле да се дешавало пре тренутка који је приказан, а шта по сле, ученици могу да 
напишу или да насликају причу према овом делу (или неком другом). Наставник показује неколико 
значајних дела српске уметности, бирајући она чији садржај је усклађен са сазнајним способностима и 
предзнањима ученика. Листа музеја се може наћи на адреси: http://muzejirade.com.

Слика, текст, звук

Предложени  садржаји  омогућавају  медијско  описмењавање.  Препорука  је  да  се  почне  од
мултимедијалних садржаја, који су сложенији, али су ближи искуству ученика. Наставник може  да укаже
на  то  да  рекламе  на  телевизији  и  на  интернету,  билборди,  брендирана  аутобуска  стајалишта,  кратки
анимирани филмови... најчешће нису намењени деци или нису увек добронамерни. Међутим, превише
разговора о негативним странама савремене медијске културе  може бити контрапродуктивно или без
икаквог ефекта, па је боље да се фокус помери на позитивне аспекте. На пример, наставник може да
прикаже снимак  „Waka Waka”,  флешмоб који се одржао у Холандији с циљем да се прикупи помоћ  за
Кенију.  Затим, да тражи од ученика да се распитају  коме је најпотребнија помоћ у њиховој општини, у
каквој акцији би могли  да учествују да би помогли... Већина квалитетних кратких анимираних филмова
не  одговара  узрасту  ученика,  али  поједини  могу  послужити  као  увод  у  васпитне  теме  (на  пример,
Пиксаров „For The Birds” или серија „Minuscule” или „Tuurngait”,  дипломски рад студената из Арла).
Када је реч о  маркетингу,  као пример могу да послуже рекламе „The Power Of Teamwork”, белгијске
компаније„Линија”  (De  Lijn),  билборд  који  рекламира  млеко произвођача„Anando” (у Индији), а у
нашој  земљи  билборд  који  рекламира  Манчмелоу,  агенције  „Ovation  BBDO”.  Савремени  билборди  и
рекламни панои могу да  буду  и корисни свим грађанима. У нашој земљи је развијен систем паметних
клупа  и  аутобуских  стајали  шта  која  се  напајају  соларном  енергијом  и  имају  више  функција
(„PETROSOLAR”),  а тим научника из Перуа развија билборде који  пречишћавају ваздух у градовима.
Ученици треба да разговарају  о порукама, оригиналности и доживљају приказаних примера. Наставник
указује  на  то  да  визуелни  уметници  креирају  мултимедијалне  садржаје  тимски.  Није  предвиђено  да
ученици уче о фазама продукције у првом  циклусу,  важније је да развијају креативност тако што ће се
трудити да дизајнирају карактере (осмисле изглед и особине јунака). Најлакше је да нацртају јунака у боји
(јунак може да буде фантастично биће, човек, животиња, биљка, предмет...). Наставник може да помогне
питањима:  Како се зове?  Како се кре- ће? Шта је на твом јунаку посебно, по чему се истиче? Да ли је
добар или лош? Шта воли да једе? (ученици записују најважније особине на маргини поред цртежа).
Јунак се затим смешта у неку причу или рекламу.

Плакат је мање сложена форма оглашавања и ученици могу да га раде више пута у току године,
уколико постоји потреба. Основна карактеристика плаката је да садржи саопштење за јавност на већем
формату папира, а школски плакати могу да садрже само интерна обавештења (на пример, обавештење о
школској  забави), образовне садржаје (на пример, азбуку/абецеду) или васпитне  (на  пример,  правила
понашања). Наставник и ученици се договарају шта ће саопштити, да ли ће плакат садржати само текст
или текст и слику, да ли ће се реализовати као одељенски рад (један плакат) или рад више тимова (више
плаката), која техника/технике ће се користити и на ком формату (уобичајени формат за школу је100 x 70
cm, али то није правило). Ученицима не треба постављати превише захтева везаних за ликовно-графичко
обликовање плаката  (захтеви  ће  се  постепено  повећавати  у  старијим  разредима).  Лепо  писање  се
примењује на часу када се раде плакати, честитке, позивнице... Сви ученици могу да дизајнирају слова
свог имена, било којом техником. Заинтересовани ученици могу да вежбају код куће калиграфско писање
једног или неколико слова договоре- ног словолика (фонта), на формату А4, А5 или А6, користећи фло-
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мастере широког равног врха.

Композиција

У  овој  целини  су  груписани  садржаји  везани  за  организацију
композиције.

Композиција

Ученици треба да знају да је  ликовна композиција  целина  коју  је
створио уметник и да се делови композиције називају ликовни елементи
(ученици су упознати са обликом, линијом, бојом и текстуром). Уколико
сами затраже додатна објашњења, наставник пружа најједноставнија.
На пример, текстура листа није ликовни елемент, јер лист није створио
уметник, већ природа. Али, ако осушени лист залепимо на ликовни рад,
његова  текстура  ће  постати  део  композиције  (ликовни  елемент).
Наставник не објашњава врсте  композиција  и принципе  компоновања,
али  разговара  са  ученицима  о  уметничким  делима  и  ученичким
радовима  (који  елементи су слични, а  који потпуно различити, шта се
највише истиче,  шта се  понавља...).  Током  године  прати  како  ученик
напредује, да ли увек распоређује елементе на исти  начин,  да ли црта
мање фигуре и оставља превише празног простора на папиру, да ли су
фигуре  у  предњем и  задњем плану  истих  димензија...  Наставник  не
исправља  ученике  и  не  објашњава  однос  простора  и  композиције,
перспективу, скраћења, димензије и планове, већ прилагођава задатке и
активности  како  би подстакао напредовање свих ученика. На пример,
може  да зада ученицима да заједно или у тимовима цртају на већем
формату папира или кредама у боји у школском дворишту.  Сликање
аутопортрета,  градског  и сеоског пејзажа, цртање  четком  и бојом (без
употребе оловке) на различитим форматима  папира, компоновање само
бојом, распоређивање разноврсних облика колаж техником... помаже да
ученици  боље  организују  елементе.  Равнотежа се објашњава као
баланс, на примерима из свакодневног живота (клацкалица, стајање на
једној нози...), а ученици проналазе  тежиште тела искуствено, док
обликују или конструишу тродимен-  зионалне  радове.  Организација
композиције  се примењује у свим задацима и повезује се са осталим
садржајима овог програма.

Орнамент

У  току  године  наставник  планира  најмање  два  задатка.  Један
задатак  је  везан  за  наслеђе  –  ученици  на  мањем  формату  папира
прецизно  цртају  орнамент  за  вез,  чипку,  филигран,  ћилим,  чара  пе,
прекривач...  Могу  да  користе  милиметарски  папир  или  папир  на
квадратиће,  лењир,  шестар,  паус  папир, јер треба да воде ра-  чуна о
томе  да  шара  буде  симетрична.  Пре  него  што  осмисле  орнамент,
потребно је да одреде за  који  предмет/објекат је намењен. Орнаменте
могу да раде и када обликују празничне украсе. Овај задатак/задаци се
интегришу са садржајима других програма. Други  задатак  је  дизајн
орнамента  за  било  који  предмет  који  користе  (патике,  мајица,
обележивач за књиге, шнала за косу, шоља...), а на који могу да пренесу
нацрт одговарајућим перманентним маркерима  (уз  помоћ  старијих).
Или, могу да дизајнирају предмет/објекат који је украшен орнаментом
(орман,  столица,  камион,  воз,  капут,  торба,  саксија...)  било  којом
техником коју сами одаберу. Као под- стицај наставник може да покаже
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фотографије, на пример, ауто- мобила украшених орнаментима (унети у
претраживач:  „vochol”).  Други  задатак  се  везује  за  развијање
креативних идеја.

Простор

Предложени  садржаји  су  везани  за  истраживање  и  обликовање
простора.

Облици у простору

Ученици треба да разговарају о отвореном и затвореном простору
у  којем  су  изложена  уметничка  дела,  колико  је  значајно  да  прилаз
уметничком делу буде уређен, да дело буде осветљено на одговарајући
начин, да  буде постављено на одговарајуће место, да  буде заштићено
ако је потребно... Било би добро да наставник при- преми фотографије
различитих простора (плажа, њива, воћњак, шума, депонија, градски
трг,  улица,  парк,  пијаца,  учионица...)  и  слику  познатог  споменика
(изрезану  по  контурној  линији),  да  тражи  од  ученика  да  „поставе”
споменик у сваки  од  тих простора и процене  како  се мења утисак о
споменику у  зависности  од  окру-  жења.  Исто може  да  се  уради са
уметничким сликама  и  музејским  експонатима. Наставник подстиче
ученике да на креативан и ефектан начин изложе своје радове.  Може
да  покаже  један  пример  (ка-  чење  штипаљкама  или  излагање  на
спојеним  картонским  кутијама  у  виду  „тотема”  или  формирање
„фриза”...), ученици се надовезују предлозима.

Наставник бира примере, задатке и активности везане за оптичке
илузије  (планирајући  део  и  за  следећи  разред).  На  пример,  добри
примери  симетрије  су  Ешерови  радови  (унети  у  претраживач:
www.mcescher.com/gallery/symmetry/), за   вежбе   опажања  добри
примери  су  (одабрани)  радови  Олега  Шупљака  (Oleg  Shuplyak),  за
илузије на фасадама зграда и у ентеријеру очигледан пример су радови
Леандра Ерлиха (Leandro Erlich), а већи избор се  може  наћи  на
интернету (унети у претраживач: „optical illusions”). Оп-арт на равној
подлози ствара илузије кретања и илузије испуп- чених и удубљених
објеката.  Наставник  указује  и  на  то  да  у  свету,  а  и у  нашој  земљи
постоје  музеји  илузија.  Ученици  могу  да  раде  једноставне  оптичке
илузије  (на  пример,  оп-арт  вртешке)  или  да  раде  сложени  школски
пројекат: да обликују сценски простор  к  ристећи ЛЕД траке, фолије,
огледала, декор изрезан од лепенке... Идеје за сценски дизајн се могу
пронаћи  на  интернету  (на  пример,  унети  у  претраживач:  Alice  in
Wonderland scenic design).

Кретање

Приказивање покрета и кретања је садржај који се реализује током
целе године у оквиру различитих задатака и активности. Аналитичко
посматрање покрета и кретања се у најмањој мери вежба на примерима
уметничких  дела  и  то  само  на  очигледним     и  једноставним.  На
пример,  наставник  може  да  покаже  неколико  пејзажа  Саве
Шумановића,  а  да  ученици  уоче  да  ли  неке  од  приказаних  облика
покреће  ветар,  затим,  дело  „Под  јабуком”  (Гружанка  са  дететом),
Ђорђа Крстића, на којој треба да  уоче  и  протумаче  по- крете мајке и
детета... Вежбе опажања су делотворније када ученици свесно обраћају
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пажњу  на  покрете  и  начин  кретања  у  простору  у  коме  се  налазе.
Наставник их упућује да и ван наставе посматра- ју кретање  (како се
њишу гране, како ветар покреће суво лишће на тлу, како пада киша... ).
У  првом  циклусу  ученици  углавном  компонују  на  основу  памћења
покрета и кретања, али напредни ученици могу да раде и по природи
(моделу).

Ученици могу да креирају кинетичке скулптуре (уколико то нису
радили у претходном разреду). Када раде перформанс, могу да користе
провидну фолију или старе чаршаве и ЛЕД батеријске лампе (одабрати
најнижу  цену)  стварајући  композиције  светла  и  сенке  (наставник
снима перформанс).

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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

Годишњи фонд часова 36 часова 
  

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– опише своја осећања у вези са слушањем музике;

– примењује правилан начин држања тела и дисања при певању;

– изговара бројалице у ритму, уз покрет;

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

– наведе особине тона и основне музичке изражајне елементе;

– разликује инструменте по боји звука и изражајним могућно- 
стима;

– повезује карактер дела са избором инструмента и музичким 
изражајним елементима;

– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се 
понавља у слушаном делу;

– повезује почетне тонове песама – модела и једноставних 
наменских песама са тонском висином;

– комуницира са другима кроз извођење традиционалних и 
музичких игара уз покрет;

– свира по слуху и из нотног текста ритмичку и мелодијску 

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ 

Композиције 
различитог 
карактера и 
елементи музичке 
изражај- ности 
(мелодијска линија, 
темпо, ритам, 
динамика).

Особине тона: боја 
(различити гласови 
и инструменти), 
трајање, јачина, 
тонске висине.

Музички дијалог 
(хор, глас и хор, 
глас и инструмент, 
два гласа, два 
инструмента, један
свирач, група 
свирача, оркестар).
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пратњу;

– осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску пратњу;

– осмисли музички одговор на музичко питање;

– осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;

– изабере одговарајући музички садржај(од понуђених) према 
литерарном садржају;

– поштује договорена правила понашања при слушању и изво- 
ђењу музике;

– коментарише своје и туђе извођење музике;

– самостално или уз помоћ одраслих, користи предности 
дигитализације;

учествује у школским приредбама и манифестацијама

Различити 
жанрови везани 
за уобичајене 
ситуације у 
животу. Музичка 
прича.

Филмска музика. 
Музички бонтон. 
Музика и здравље. 
Дигитализација.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ 

Дидактичке музичке
игре.

Правилaн 
начин певања – 
држање тела и 
дисање. 
Правилна 
дикција.

Певање песама по 
слуху различитог 
садржаја и карактера
Певање песама уз 
покрет.

Певање модела и 
наменских песама и 
повезивање њихових
почетних тонова у 
тонском опсегу од 
ха до це2.

Певање и свирање 
песама из нотног 
текста.

Дечји и 
алтернативни 
инструменти и 
начини свирања на 
њима. 
Инструментална 
пратња по слуху.

Певање и извођење 
музичких игара уз 
свирање на дечјим 
инструментима – 
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песме уз игру, 
дидактичке игре, 
музичке 
драматизације.

Свирање 
инструменталних 
аранжмана на 
дечјим ритмичким 
инструментима и на 
алтернативним 
изворима звука.

Музички бонтон.

Особине тона: боја 
(различити гласови 
и инструменти), 
трајање (нотна 
трајања), јачина 
(динамичке ознаке –
пиано, форте, кре- 
шендо и 
декрешендо), тонске
висине (од це1 до 
ге1).

Елементи музичког 
писма: линијски 
систем, виолински 
кључ, трајање 
тонова (половина, 
четвртина, осмина 
ноте и одговарају- 
ће паузе) у такту 2/4.

Јединица бројања. 
Тактирање у 2/4 
такту.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТ

ВО 

Стварање 
једноставне 
ритмичке и 
мелодијске 
(једноставне) 
пратње.

Музичка питања и 
одговори и музичка 
допуњалка.
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Стварање звучне 
приче од познатих 
музичких садржаја, 
звучних ономатопеја 
и илустрација на 
краћи литерарни 
текст (учење у 
контексту).

Кључни појмови садржаја: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, 
нотно писмо.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
На  основу  музичког  искуства  у  основној  школи  ученик  ужива  у  музици  и  отворен  је  за
различите  уметничке  садржаје.Користи  музичко  знање  и  вештине  да  изрази  своја  осећања,
размишљања, ставове и на креативан и конструктиван начин остварује своје циљеве.
Искуство и вештину у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног музицирања
примењује у комуникацији са другима.
Развија  критички однос према музици.Има одговоран однос према традицији свог  народа и
других култура.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Ученик  користи  језик  музике  за  изражавање  својих  осећања  и  идеја  и  за комуникацију  са
другима. Ученик истражује везу између музике и изражавања покретом.

Компетенција: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,естетска компетенција

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОБЛАСТ / ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Слушање музике

Током слушања филмске музике посебно треба обратити па- жњу на
однос звук–лик и музика–радња уочавањем изражајних музичких средстава
који  су  коришћени  у  тумачењу  драмске  радње  и  карактерних  особина
главних актера.

Слушaњe  музикe  je  aктиван  психички  прoцeс  кojи  подразумева
eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст.  Кoмпoзициje кoje сe слушajу
свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу опажајним мoгућнoстимa
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учeникa.  Композиција  се  први пут  увек  слуша у целини (демонстративно
слушање), са унапред поставље ним задатком за слушање музике − уочавање
извођачког  медија:  инструментално или вокално (соло, групно) или
оркестарско музи-цирање.  Свако  следеће слушање (три до четири пута) је
фрагментарно у оквиру кога се издвајају упечатљиве целине и анализирају
носећи елементи музичког дела  у случају литерарног ‒ садржаја (текстуална
анализа),  понављања,  мелодија,  темпо,  ритам  (анали-  тичко  слушање).
Повезујући постепено елементе  музичког  дела  са  карактером самог дела,
ученик  се  развија  у  смеру  активног  слуша  ња музике, а квалитетном
комуникацијом између наставника и уче- ника долази до постепеног утицаја
на развој естетске осетљивости,  музичког  укуса  и  интересовања  и
припремају се услови за развијање естетског процењивања. Ученичка знања
из различитих области треба повезати и ставити у функцију разумевања
слушаног дела.

Извођење музике

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на
развој ученика.  Извођењем музике активира се велики број когнитивних
радњи,  развија  дугорочно  памћење  и  фине моторичке  радње.  Посебну
пажњу  треба  усмерити  на  спонтане  покрете  као  одговор  на  музички
доживљај.

Бројалице  су драгоцен  музички садржај у настави  музичке  културе  за
развијање ритмичких способности  ученика. Слогови  бројалице изговарају
се у ритму, прецизно и увек праћени одговарајућим покретом. Покрет који
прати  бројалицу представља извођење пулса,  ритма или груписање  удара.
Учењем  и  извођењем бројалица  развијају  се  ритмичке  способности  и
припрема  свирање  на  дечјим  инструментима,  због  чега  је  извођење
бројалице добра уводна ак- тивност пре учења песме или свирања на дечјим
инструментима. Певане  бројалице  подразумевају  мелодију  малог обима  од
неколико тонова, па су погодне за почетак наставе и као уводна активност
пре  певања  песама,  уколико  је  садржај  бројалице  повезан  са  садржајем
текста нове песме. Правилан исход учења бројалице видљив је добијањем
ритмички уједначеног покрета целе групе.

Певање

Избор  песме  треба  да  буде  примерен  узрасту  ученика  и  њиховим
интересовањима (тематика,  ритмичка  конструкција,  форма,  артикулација
мелодијских  скокова,  садржај,  мелодија  и  ритам).  Вежбе  правилног
држања тела, дисања и говорне артикулације треба да претходе обнављању
познатих песама, које су опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће
учити.

Певање модела и наменских песама и повезивање њихових почетних
тонова у  тонском  опсегу  од  хадо  це2).  Песме модели  уче  се  и певају по
слуху.  Следећи  задатак је  слушно идентификовање  почетног  слога/тона.
Тонска  висина  се  пева,  записује  и свира.  По-  жељно је свирање песама
модела. Учитељ обрађује песме по слуху у  тонском  опсегу  од  ха  до  це2.
Приликом  обраде  песме  из  нотног  текста  обрађују  се  песме  у  тонском
опсегу од це1 до ге1.

Обрада песме из нотног текста – методски кораци

Рад на песми увек  почиње обрадом  литерарног  текста (моти- вациони
разговор) у оквиру чега ученици анализирају нотни текст и уочавају ознаке за
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такт,  темпо,  нотне  вредности,  динамику  и друго.Обрада  ритма:  ритам  се
најпре изводи на неутрални слог та, уз обавезно тактирање (по деловима),
након  чега  следи  обрада  ритма  парлато  (ритмичко  читање).  Након
ритмичког читања следи обрада тонских висина (солмизацијом). Последњи
корак чини певање песме са текстом где посебну пажњу треба обратити на
пра- вилну дикцију и инсистирати на изражајном певању.

Сви наведени елементи савладавају се по деловима (двотакт, фраза), а
затим спајају у логичну целину.

Традиционалне и песме других народа и жанр овапевају се по слуху или
нотном тексту у опсегу предвиђеном у делу Певање. Извођење ових песама
упознаје нас са културом других народа и народности.

Музичке игре

У настави музичке културе пожељно је што чешће повезивати покрет и
певање извођењем различитих врста музичких игара. Поред музичких игара
са  певањем,  музичких  игара  са  певањем  уз  инструменталну  пратњу,
инструменталних  музичких  игара,  традиционалних  музичких  игара  са
певањем  и  без  певања  (само  уз  инструменталну  пратњу),  дидактичких
музичких игара, музичку игру  може да представља и било која  песма чији
литерарни  садржај  може  да  буде  исказан  покретом.  Музичка  игра  се
обрађује  као  песма  по  слуху,  након  чега  следи  усвајање  покрета.  Циљ
извођења сваке игре је постизање уједначеног покрета целе групе. Група се
формира  слободним  избором,  водећи  рачуна  о  броју  ученика  који  чине
групу.  Сви ученици учествују у извођењу музичке игре, међусобним
смењивањем група, све док игру не изведе цело одељење.

Свирање

Ова активност се реализује на дечјим и алтернативним инструментима
(тело, предмети из окружења, ручни звончићи, бум- векери).

Тонску боју инструмената треба повезивати са музичким садржајем.

Примери ритмичке и мелодијске пратње могу бити:

– извођење пулса (основне ритмичке јединице),
– извођење  ритма  (који  се  поклапа  са  говорним ритмом бројалица  и

песама па се као такав једноставно учи по слуху),
– груписање  удара  –  различитим  покретима  и  различитим  изворима

звука се на један начин изводи наглашена прва у такту, а лакшим покретом
и слабијим извором звука друга, односно остале слабије наглашене у такту,

– свирање једноставне мелодијске пратње,
– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама

могу се звучно илустровати адекватним инструмен- том или неким другим
предметом.

Једноставне  композиције  и  модели  за  певање  могу  се  и  свирати.  У
извођењу  инструменталних  аранжмана  ученике  делити  у  две  или  више
група.

Дечје музичко стваралаштво пoдстичe музичку машту, утиче на развој
ствaрaлaчкoг  мишљeња,  прoдубљуje  интeрeсoвaњa  и  тако  дoпринoси
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Музичко стваралаштво

квалитетнијем остваривању позитивних исхода наставе.

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз:

– импрoвизaциjу игрe/покрета нa oдрeђeну музику;
– израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала;
– стварање једноставне ритмичке и мелодијске пратње;
– музичке импровизације;
– музичкa питaњa и oдгoвoрe;
– музичка допуњалка;
– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст;
– илустрацију доживљаја музике;
– одабир познатог музичког садржаја у односу на литерарни.

Сви видови музичког стваралаштва реализују се искључиво по слуху, 
без записивања.

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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

 

Годишњи фонд часова 108 часова 
  

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени једноставнe, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања);

– правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања;

– комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу;

– одржава равнотежу у различитим 
кретањима;

– коригује сопствено држања тела на основу 
савета наставника;

– правилно држи тело;

– правилно подиже, носи и спушта терет;

– изведе кретања, вежбе и

– саставе уз музичку пратњу;

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ

Основни садржаји

Вежбе за развој снаге са и без 
реквизита.

Вежбе за развој 
покретљивости са и 
без реквизита. Вежбе 
за развој аеробне 
издржљивости.

Вежбе за развој 
брзине и 
експлозивне снаге. 
Вежбе за развој 
координације.

Примена националне батерије 
тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких 
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– изведе дечји и народни плес;

– користи терминологију вежбања;

– поштује правила понашања на 
вежбалиштима;

– поштује мере безбедности током вежбања;

– одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизи- тима;

– примени правила игре;

– навија и бодри учеснике у игри на 
начин којим никога не вређа;

– прихвати победу и пораз као саставни део 
игре и такмичења;

– уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања и у другим ситуацијама;

– правилно изводи и контролише покрете у
различитим крета- њима;

– прати промене у тежини и висини код себе 
и других;

– препозна здравствено стање када не треба 
да вежба;

– примењује хигијенске мере пре, у току 
и након вежбања и другим животним 
ситуацијама;

– уредно одржава простор у коме живи и 
борави;

– користи здраве намирнице у исхрани;

– повезује различита вежбања са њиховим 
утицајем на здравље;

– препозна лепоту покрета у вежбању;

– се придржава правила вежбања;

– вреднује сопствена и туђа постигнућа у 
вежбању.

способности.

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
СПОРТ И

СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлет
ика

Техника трчања. Истрајно 
трчање.

Скок удаљ згрчном техником. 
Бацање лоптице из залета.

Скок увис прекорачном 
техником.

С
по
рт
ск
а 
ги
мн
ас
ти
ка

Вежбе на тлу: 
вежбе и 
комбинације. 
Прескоци и 
скокови.

Вежбе у вису, вежбе у упору и
вежбе и вежбе променама 
висова и упора.

Вежбе равнотеже на шведској 
клупи и ниској греди.

Основ
е

тимск
их,

спортс
ких и
елеме
нтарн

их
игара

Између четири ватре Мини-
рукомет.

Футсал – „мали фудбал”.

Плес и
ритим

ика

Вежбе са вијачом. Вежбе са 
лоптом.

Народно коло 
„Савила се бела 
лоза винова”. 
Народно коло из 
краја у којем се 
школа налази.

Плива Прилагођавање на водену 
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ње средину и основна обука 
пливања.

Полиг
они

Полигон у складу са 
реализованим моторичким 
садржајима.

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА

КУЛТУРА

Култу
ра 
веж
бањ
а и 
игр
ања

Основна правила: Између 
четири ватре, Мини-рукомета 
и Футсала.

Понашање према осталим 
учесницима у игри (према 
судији, играчима супротне и 
сопствене екипе).

Чување и одржавање 
материјалних добара.

Постављање, склањање и 
чување справа и реквизита 
неопходних за вежбање.

„Ферплеј” 
(навијање, победа,
пораз). Породица 
и вежбање.

Вежбање као део дневних 
активности.

Здра
вств
ено 
васп
ита
ње

Моје срце – пулс. Дисање и 
вежбање.

Хигијена 
простора за 
вежбање. 
Значај воћа 
и поврћа у 
исхрани. 
Значај воде 
за организам
и вежбање. 
Поступање у
случају 
повреде.

– примени једноставнe, двоставне Основни садржаји

Вежбе за развој снаге са и без 
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општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања);

– правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања;

– комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу;

– одржава равнотежу у различитим 
кретањима;

– коригује сопствено држања тела на основу 
савета наставника;

– правилно држи тело;

– правилно подиже, носи и спушта терет;

– изведе кретања, вежбе и

– саставе уз музичку пратњу;

– изведе дечји и народни плес;

– користи терминологију вежбања;

– поштује правила понашања на 
вежбалиштима;

– поштује мере безбедности током вежбања;

– одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизи- тима;

– примени правила игре;

– навија и бодри учеснике у игри на 
начин којим никога не вређа;

– прихвати победу и пораз као саставни део 
игре и такмичења;

– уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања и у другим ситуацијама;

– правилно изводи и контролише покрете у
различитим крета- њима;

– прати промене у тежини и висини код себе 
и других;

– препозна здравствено стање када не треба 
да вежба;

– примењује хигијенске мере пре, у току 
и након вежбања и другим животним 
ситуацијама;

– уредно одржава простор у коме живи и 

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ

реквизита.

Вежбе за развој 
покретљивости са и 
без реквизита. Вежбе 
за развој аеробне 
издржљивости.

Вежбе за развој 
брзине и 
експлозивне снаге. 
Вежбе за развој 
координације.

Примена националне батерије 
тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких 
способности.

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
СПОРТ И

СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлет
ика

Техника трчања. Истрајно 
трчање.

Скок 
удаљ 
згрчном 
технико
м. 
Бацање 
лоптице 
из 
залета.

Скок увис прекорачном 
техником.

С
по
рт
ск
а 
ги
мн
ас
ти
ка

Вежбе на тлу: 
вежбе и 
комбинације. 
Прескоци и 
скокови.

Вежбе у вису, вежбе у упору и
вежбе и вежбе променама 
висова и упора.

Вежбе равнотеже на шведској 
клупи и ниској греди.
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борави;

– користи здраве намирнице у исхрани;

– повезује различита вежбања са њиховим 
утицајем на здравље;

– препозна лепоту покрета у вежбању;

– се придржава правила вежбања;

– вреднује сопствена и туђа постигнућа у 
вежбању.

Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и 
игра.

ОПШТА ПРЕДМЕТНA КОМПЕТЕНЦИЈA
Учењем наставног предмета физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима и
културним  вредностима  телесног  вежбања,  примењује  их  у  свакодневном  животу,  новим и
ванредним животним ситуацијама; разуме значај континуираног развоја физичких способности,
разноврсних моторичких активности, утицај на здравље, здравље околине и квалитет живота.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Ученик је стекао знања и у стању је да користи разноврсне програме и облике индивидуалног и
колективног  вежбања.Има  позитиван  став  према  физичким  активностима  и  спорту  у
свакодневном животу,поштује правила и негује здраве међуљудске односе. Промовише улогу
физичке активности и спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак
хроничних незаразних обољења и социопатолошких појава.

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,брига за здравље

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција  Физичког  и  здравственог  васпитања  заснива  се  на  јединству  наставних,
ваннаставних  и  ваншколских  организационих  облика рада, као основне претпоставке за
остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-образовног подручја које се састоји
из три предметне области:

– физичке способности,
– моторичке вештине, и

физичке и здравствене културе.

Већина  исхода  у  програму  је  развојног  карактера  и  протежу се  кроз  цео први  циклус
основног образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде
развоја физичких способности.

Програм трећег разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и
вредности.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА
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А. Часови Физичког и здравственог васпитања.

 Б. Слободне активности.

В. Недеља школског спорта.

Г. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимо- вање, летовање ...).

Д. Школска такмичења.

ОБЛАСТ / ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узе- ти у

обзир  утицај  наставне  теме  на  физичке  способности  ученика  и
применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају
основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање
конкретног задатка. Методе вежбања  које  се примењују у настави су
тренажне  методе  (континуирани,  понављајући  метод),  прилагођене
узрасним  карактеристикама  ученика.  У  раду  са  уче  ницима  треба
примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу
са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију
вежби.  Време  извођења  вежби  и  број  понављања  задају  се  групама
ученика или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи
рачуна  о  постизању  што  веће  радне  ефикасности  и  оптимализацији
интензитета рада.

Препоручени  начини  рада  за  развој  физичких  способности
ученика.

1. Развој снаге:
– без и са реквизитима,
– на справама и уз помоћ справа.
2. Развој покретљивости:
– без и са реквизитима,
– уз коришћење справа.
3. Развој издржљивости:
– трчање,
– елементарне игре,
– вежбање уз музику,
– плес.
4. Развој координације:
– извођење  координационих  вежби  у  различитом  ритму  и

променљивим условима.
5. Развој брзине:
– вежбе изводити максималном брзином из различитих по- четних

положаја на одређени знак – старт из различитих положаја;
– трчање са убрзањем;
– штафетне игре.

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно ода- бране 
вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање.

Учење моторичких вештина остварује се кроз различите активности
применом основних  дидактичко-методичких  принципа и  метода  рада
неопходних  за  достизање  постављених  исхода.  Моторичке  вештине
треба да омогуће ученицима сналажење у свакодневним и специфичним
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МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 
животним ситуацијама у којима се очекује њихова примена. Ученицима
који  имају потешкоће са одређеним мотoричким вештинама задају се
вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе. Ученицима
који  имају  потешкоће  да  достигну  предвиђени  исход,  оставља  се
могућност да исти достиг не у наредном периоду. У раду са напреднијим
ученицима могу се користити додатни садржаји у складу са његовим
способностима.  Кроз  процес  остваривања  програма  неопходно  је
пратити способности ученика за различите физичке активности.

Усавршавање  моторичких  вештина  је  континуирани  процес  без
обзира  на  садржаје  програма  (техника  ходања,  трчања,  при-  мена
научене  игре  итд.).  Пре  учења нових  моторичких  вештина  у  трећем,
неопходно је поновити развијене моторичке вештине из првог и другог
разреда.

 

ФИЗИЧКА  И  ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и
теме  уз  практичан  рад  и  састоји  се  од  две  наставне  теме  Култура
вежбања и играња и Здравствено васпитање.

Пливaњe

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима
ван ње.

Вежбе

– Правила понашања на пливалишту.
– Вежбе прилагођавања на водену средину (квашење делова тела).
– Вежбе дисања.
– Вежбе плутања (на леђима стомаку и згрчено).
– Вежбе клизања (на стомаку и леђима).
– Рад ногама у води (краул и леђни краул).
– Рад рукама (краул и леђни краул са даском).
– Игре у води.

Б.     ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
 
Назив предмета ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

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

Годишњи фонд часова 36 часова 

  

ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

–  својим понашањем показује да прихвата 
различитост других;

– препознаје у свом окружењу примере неједнаког
посту пања према некој особи или групи на 
основу неког њиховог личног својства;

– се понаша на начин који уважава сопствене и 
туђе потребе, права и осећања у свакодневним 
ситуацијама;

– препознаје примере солидарности у свом 
окружењу, причама, филмовима;

– укаже вршњацима на особе или групе у свом 
окружењу којима је потребна помоћ и подршка;

– објасни разлику између саосећања, солидарности и 
сажаљења на датом примеру;

– укаже на упрошћено, поједностављено, 
генерализовано и нај чешће нетачно приказивање 
некога на приказаним примерима;

– наведе неколико институција у свом окружењу 
које брину о потребама и правима грађана, 
посебно деце;

– наведе шта би волео да има у својој локалној 
заједници што сада недостаје;

– тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или 
туђих права;

– наведе једно удружење грађана у свом 
окружењу и опише чиме се бави;

– опише на које све начине деца његових/њених 
година могу да брину о својој локалној заједници;

ЉУДСКА ПРАВА

Сви различити, а сви
равноправни

Различитост

Живот  у  заједници  у
којој би сви људи били
исти (по  полу,  узрасту,
вери,  националности,
образовању,
интересовању).
Различитост  као
богатство  једне
друштвене заједнице.

Отвореност  и
затвореност
за
различитости
.
Различитости
у  нашој
локалној
заједници.

Равноправност 
мушкараца и жена

Уважавање разлика уз 
једнака права, одговорности
и могућности. Дечаци и 
девојчице – сличности и 
разлике, иста права и 
могућности.

Осетљиве  друштвене
групе

Групе  којима  је  услед
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– пажљиво слуша саговорника, слободно износи 
мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и 
прихвата да други могу имати другачије мишљење;

– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће 
у групном раду;

заједно са осталим ученицима учествује у 
проналажењу особа којима је потребна помоћ, у 
изради плана и реализацији акције, њеној промоцији 
и вредновању.

специфичних  разлика
потребна  додатна
подршка  како  би  имале
исте  шансе  и  могле
равноправно  да се
укључе  у  живот
заједнице и остваре своје
потребе и права.

Стереотипи и предрасуде

Упрошћено, 
поједностављено, 
генерализовано и најчешће 
нетач- но приказивање 
некога (сви дечаци су, све 
девојчице су, сви Роми су). 
Негативно мишљење 
појединаца о некоме ко се 
не познаје довољно. 
Стереотипи и предрасуде 
као основ за 
дискриминацију.

Дискриминација

Неједнако поступање према
особи или некој групи на 
основу неког њиховог 
личног својства (пол, 
узраст, вера, националност, 
образовање, инвалидитет), 
што за последицу има 
нарушавање њихових

права и достојанства.

Једнако поступање према 
неједнакима као вид 
дискриминације. 
Етикетирање, ружни 
надимци као вид 
дискриминације.

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

Локална заједница
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Ја и други у локалној
заједници

Место где грађани 
задовољавају највећи број 
својих потреба и остварују 
највећи број својих права.

Потребе и права које деца 
задовољавају у локалној 
заједници

– за образовањем, 
здравственом заштитом, 
одмором, игром, уче- 
ствовањем у спортским, 
кулурним и уметничким 
активностима.

Комуналне услуге

Услуге од општег интереса 
за све грађане локалне 
заједнице

– водa, превоз, путеви, 
паркинг, отпад, 
осветљење, паркови, 
пијаце, димничари.

Институције  и
организације  Локалне
заједнице  у  области  обра-
зовања, културе, здравља,
спорта и рекреације,
очувања околине,
безбедности,  верске
организације.

Активности  и  допринос
удружења  грађана  у
локалној заједници.

Наша локална заједница

Брига наше локалне 
заједнице о потребама и 
правима својих грађана,.

Брига наше локалне 
заједнице о деци 
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различитих својстава (пол, 
узраст, сиромаштво, 
здравље).

Доступност садржаја у 
нашем окружењу слепим 
или глувим особама, 
родитељима са дечијим 
колицима или особама у 
инвалидским колицима 
(пешачки прелази, школа, 
дом здравља, продавница, 
превоз).

Брига деце о својој локалној
заједници – о отпаду, 
биљкама и животињама, 
споменицима културе, 
уметничким делима, потро- 
шњи воде, пружање помоћи
онима којима је то 
потребно.

Удружење грађана у нашем 
окружењу некад и сад.

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ

СВЕТУ

Снага узајамне помоћи

Солидарност

Потреба узајамне бриге и 
одговорности међу људима.
Лажна солидарност.

Разлика између саосећања, 
сажаљења и солидарности.

Примери акција 
солидарности у нашој 
локалној заједници (мобе, 
добровољно давање крви и 
хуманитарне акције за 
лечење боле- сних, СМС 
акције прикупљања новца).

Ситуације у којима
свакоме може бити
потребна помоћ (болест,
сиромаштво,  ратови,
поплаве,  земљотреси,
пожари, миграције).
Медији  као  подршка
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солидарности.

Волонтирање

Добровољно ангажовање 
појединаца и група у 
пружању помоћи људима, 
животињама, биљкама.

Мотиви волонтера – 
веровање у снагу узајамне 
помоћи, човекољубље и 
хуманост. Волонтерске 
акције ученика/ученица 
школе у локалној заједници 
(чишћење јавних површина,
сађење биљака, помоћ 
старим људима, 
удомљавање напуштених 
кућних љубимаца).

Активности волонтера 
Црвеног крста у нашој 
локалној заједници.

ГРАЂА
НСКИ

АКТИВ
ИЗАМ

Акција солидарности у
локалној заједници

Планирање и извођење 
акције солидарности у 
локалној заједници

Утврђивање коме је у 
заједници потребна 
помоћ. Одређивање 
циља акције.

Припрема плана акције – 
подела улога, договор о 
роковима, начину 
реализације.

Извођење и документовање 
акције –видео, фотографије,
текстови и сл.

Промоција акције на нивоу 
школе –приказивање 
другим одељењима, 
родитељима и сл., 
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прављење постера или 
паноа, објављивање прилога
у школском листу.

Вредновање акције – чиме 
смо задовољни, шта је могло
бити боље.

Кључни појмови:   равноправност,  стереотипи  и  предрасуде,  дискриминација,  локална
заједница, солидарност, волонтирање

ОПШТА КОМПЕТЕНЦИЈА : Сазнање о себи и другима

Компетенција: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,вештина за живот у 
демократском друштву

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Изборни програм Грађанско васпитање за трећи разред организован је, као и програми за
претходна  два  разреда,  по  моделу спирале  што  значи  да  су  садржаји  дати  у  исте  четири
области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету  и  Грађански
активизам)  али се они проширују и  продубљују,  а  исходи  се надограђују  или се,  ако  је  у
питању вештина,  даље  развијају.  Све четири области  су  једнако  важне,  а  наставник  их,  у
непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

ЉУДСКА ПРАВА

У  оквиру  теме  Ја  и  други налазе  се  садржаји
интердисциплинарног карактера који се односе на ученика као
друштвено  биће,  његова  права  и  обавезе  у  окружењу  и
друштвеним  групама  којима  припада  (породица,  школа,
вршњаци). 
Када  се  говори  о  основним  животним  потребама,  ту  се
првенствено мисли на физиолошке потребе заједничке за све
људе, као и на одређена правила понашања која омогућавају
задовољавање тих потреба.
Размишљање и дискусија  не само о својим потребама већ и
уважавање  потреба  и  осећања  других,  такође,  представља

92



Анекс школског програма 2020/2021

једну од суштински важних васпитних компоненти предмета.

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО Неопходно  је,  на  адекватним  и  ученицима  блиским
примерима, указивати на дуализам права и обавеза ученика.

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ

Слободни, односно друштвени разговор, основа је свакодневне
комуникације и зато је потребно ученике усмеравати како да
учтиво  започну  разговор,  размењују  информације  и  користе
основне форме учтивости. У току разговора могу се издвајати
ситуациони  говорни  предлошци  који  се  користе  у
свакодневним  комуникативним  ситуацијама.  Ученици  се
охрабрују  да  обликују  усмену  поруку  у  којој  ће  изнети
информације на примерима из свакодневног школског живота.
У  току  сваког  разговора  ученици  се  подстичу  да  говоре,
односно  да  износе  информације,  своја  мишљења,  именују
осећања, уз одабир одговарајућих речи. 
Конструктивна  комуникација  и  демократске  процедуре  нису
само циљ већ и начин да се остваре жељени исходи. Наставник
треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено,
прихваћено  и  добродошло у  својој  различитости  уз  обавезу
поштовања  и  уважавања  других  и  другачијих  погледа  и
мишљења. 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ

Ученике  треба  кроз  активности  које  се  организују  у  оквиру
одељења или школе подстицати на учење кроз искуство.
Претходно  стечена  знања  и  вештине  се  интегришу  и
практикују.  Акције  треба да буду мале и изводљиве,  али да
имају све кораке.  Ученике треба охрабривати када наиђу на
тешкоће и јасно указивати да си и неуспеле акције добре јер
њиховом  анализом  долазимо  до  увида  који  су  кораци  били
погрешни.  Бројни  су  примери  тема  у  оквиру  којих  се  могу
осмислити  једноставне  акције  у  корист  права  детета,  а  на
нивоу одељења/групе.
Реализује  се  кроз  заједничко  промишљање  наставника  и
ученика на задату тему.

Oствaривaњe исхoдa зaхтeвa примeну рaзличитих интeрaктивних  oбликa рaдa кao и  oдaбир и
кoришћeњe oдгoвaрajућих мeтoдa и тeхникa. Нaстaвници су у прилици дa бирajу: рaдиoницe,
симулaциje, игрaњe улoгa, студиje случaja, дискусиje, мини истрaживaњa,  jeднoстaвнe aкциje
кao и дa сaми  oсмислe нeкe другe aктивнoсти. Рaдиoницe трeбa дa зaпoчињу причoм кoja je
блискa искуству учeникa,  a сaдржи нeку врсту зaплeтa (мoрaлну дилeму или сукoб пoтрeбa
и/или врeднoсти) кao пoвoд зa дискусиjу у пaру или у мaњoj групи, a зaвршaвa рaзмeнoм у цeлoj
групи. Циљ je дa сe пружи мoгућнoст свaкoм учeнику дa прeиспитa свoje мишљeњe и дeлoвaњe
збoг пojaвe кoнфликтa измeђу њeгoвe тaчкe глeдиштa и тaчкe глeдиштa кoja je рaзличитa oд
њeгoвe. Зaтo сe мoжe рeћи дa aктивнoсти нa чaсу трeбa тaкo дa тeку дa oбeзбeдe искуствeнo
учeњe,  тj.  уoбличaвaњe и пoимaњe личних,  aутeнтичних  дoживљaja и  стaвoвa учeникa крoз
рaзмeну у групи, a нe прeнoшeњe гoтoвих знaњa, туђих увидa или гoтoвих прeдлoгa. Дoбрo je дa
пoстojи  игрoвни  кoнтeкст  кojи  пoмaжe учeницимa дa сe oпустe и  oслoбoдe,  дa прoбajу
рaзличитe видoвe изрaжaвaњa и  симбoлизaциje унутрaшњих  искустaвa,  и  дa крoз  игру
истрaжуjу рaзнoврснa, дивeргeнтнa рeшeњa зa прoблeмe сa кojимa сe суoчaвajу. С oбзирoм нa
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узрaст учeникa, дoбрo je у тoку чaсa кoмбинoвaти рaзличитe aктивнoсти и  oсмислити тaкву
динaмику рaдa кojoм сe oдржaвa њихoвa пaжњa и мoтивaциja зa учeствoвaњeм.

Зa рeaлизaциjу прoгрaмa и  oствaривaњe дeфинисaних исхoдa врлo je вaжнa улoгa нaстaвникa.
Oн  јe мoдeл кojи  свojим  пoнaшaњeм  дoпринoси  ствaрaњу  дeмoкрaтскe aтмoсфeрe кoja je
пoгoднa зa рaзмeну и  aргумeнтoвaњe идeja и мишљeњa мeђу учeницимa,  oн јe тaj кojи дaje
пoврaтну  инфoрмaциjу  и  пoдстичe учeникe нa рaзумeвaњe oднoсa у  групи.  Oн  пoдржaвa
учeникe кaдa им  je тeшкo дa сe изрaзe,  пoмaжe им  у  избoру  прaвих  рeчи.  Пoдстицajним
питaњимa мoжe дa нaвeдe учeникe дa сaглeдajу ситуaциjу из другe пeрспeктивe штo je oзбиљaн
зaхтeв зa учeникe другoг рaзрeдa кojи су  joш увeк у вeликoj мeри фoкусирaни нa сoпствeнe
пoтрeбe,  мисли,  oсeћaњa.  Кoнструктивнa кoмуникaциja и  дeмoкрaтскe прoцeдурe нису  сaмo
циљ вeћ и нaчин дa сe oствaрe жeљeни исхoди. Нaстaвник трeбa дa oбeзбeди дa сe нa чaсу свaки
учeник oсeћa увaжeнo, прихвaћeнo и дoбрoдoшлo у свojoj рaзличитoсти уз oбaвeзу пoштoвaњa и
увaжaвaњa других и другaчиjих пoглeдa и мишљeњa.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је
Пројектна  настава  као  облик  образовно-васпитног  рада  којим  се  развијају  опште
међупредметне  компетенције  уз  употребу  информационо-комуникационих  технологија.
Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење
као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у
свакодневном животу, тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и
васпитања и у функцији је когнити ног, афективног и социјалног развоја ученика.

Пројектна  настава  почива на савременим схватањима детета,  наставе,  учења,  функције
образовања и  сазнавања  као  социјалне  конструкције  подржане  кроз  сарадничко  деловање,
коришћењем  различитих  извора  информација  и  активности.  Применом  пројектне  наставе
долази до повезивања познатог и  непознатог,  учења помоћу примера, учења примењивањем,
развоја  процедуралних знања,  коришћења информационих технологија  као  и  комбиновања
конвергентног  (логичког)  и  дивергентног  (стваралачког)  мишљења.  Пројектна  настава  има
елементе проблемске и истраживачке наставе али се овом врстом наставе поред централног
захтева, који се односи на тражење решења за неки проблем, потенцирају још  и процедуре,
планирање,  евалуирање,  презентовање  резултата,  коришћење  савремених  технологија  на
правилан начин и наравно, тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата
у решавању проблема.

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес
уважавајући  специфичности  наставних  предмета  трећем  разреду.  Ослонци  планирања  и
организације  пројектне  наставе  су:  уважавање  узраста  ученика  и  њихове  природне
радозналости;  коришћење  ваншколских  знања,  вештина  и  искустава  ученика;  укључивање
свих  ученика  уз  поштовање  њихових  различитости;  повезивање  садржаја  свих  наставних
предмета и употреба савремених информационо-комуникационих технологија. Зато ова врста
наставе омогућава да наставни пред мети буду смислено међусобно повезани као и доведени у
везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује разумевање сврхе онога
што се учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација ученика.
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Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, међу
којима  су:  самостално  проналажење  информација;  способност  решавања  проблема;
самостално  учење;  рад  у  групи,  сарадњу;  критички  однос  према  властитом  и туђем раду;
доношење  одлука;  аргументовање;  усвајање  другачијих,  нових  начина  рада;  планирање;
поштовање рокова и преузимање одговорности.

С обзиром на узраст ученика трећег разреда и чињеницу да су се са оваквим начином рада
сусрели у првом  разреду,  примерено је да се реализују пројектни задаци  где  је наставник и
даље  главни организатор активности уз све више прилика у којима ће се  самосталност
ученика  испољавати  где  год  је  то  могуће.  Наставник  пружа  подршку  свим  ученичким
активностима у току пројекта. Као и у првом разреду и другом разреду, и у трећем је важно
наставити са култивисањем сарадње и начина на  који  се комуницира у групи што су важни
циљеви пројектне наставе, jeр доприносе јачању одељењске кохезије.

Пројектну  наставу  треба планирати  и  организовати  на  начин да садржи све потребне
кораке:

– дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи;
– планирање активности  које  одговарају теми пројекта,  односно циљу пројекта,  подела

активности, избор материјала и метода рада, дефинисање места и динамике рада;
– реализацију планираних активности;
– приказ добијених резултата и продуката пројекта;
– вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и  исхода,  указивање

на успехе и тешкоће у току реализације пројекта).

При  планирању  наставник  треба  да  дефинише  тип  пројек  та,  да  одреди  његов  циљ,
очекиване  исходе,  област  којом  се  бави  пројекат  и  повезаност  са  наставним  предметима,
његове садржаје, активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што
је потребно за успешно спровођење пројектне наставе. За трећи разред, као и за први и други,
најпримеренији је и даље полуструктурирани тип пројекта с том разликом да наставник сада
више  укључује  ученике  и  давање  предлога  и  избор  тема.  Он  и  даље,  у  великој  мери,
дефинише  методологију  рада,  али  се  очекује  да  више  укључи  ученике  у  проналажење
материјала тако што ће се са њима договарати о томе које материјале би ко, где и како могао
да пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање
у игри или функционалној актив- ности која задовољава интересовање и потребе ученика на
млађем школском узрасту.

Кроз пројектну наставу треба започети са развијањем основа дигиталне писмености. На
овом узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде сведена на употребу најједноставнијих алата и
упознавање са коришћењем интернета. На крају трећег разреда ученик би требало да буде у
стању да:

– правилно седи при раду за рачунаром;
– зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних

уређаја;
– правилно  укључи  рачунар,  покрене  програм  за  цртање,  користи  одговарајуће  алатке

овог програма, сачува свој цртеж и ис кључи рачунар;
– покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и сачува документ на рачунару;
– користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника;
– предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак.
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Један  од  важних  исхода  реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене
продукте  учине видљивим и пред ставе  их другима.  Бројни су  начини да  се то  постигне
(представе,  изложбе,  кратки  филм,  текст  у  новинама,  наступ  на  локалној  телевизији,
представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет.

Ученике  треба  стављати  у  ситуације  да  одређују  редослед активности  у  решавању
одређених  пројектних  задатака,  што,  осим  развијања  самосталности,  представља  увод  у
алгоритамски начин размишљања.  На пример:  редослед активности чији ће  продукт бити
плакат са знаменитим личностима краја; редослед активности у прављењу кућице за птице; у
изради школског часописа итд.

Пројектна  настава  јесте  захтевнији  облик  рада  који  подразумева  добру  припрему
наставника.  Планом  је  предвиђено  да  се  ре  ализује  са  једним  часом  недељно  али  сам
наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и фази
у којој је пројекат. То значи да, уколико је потребно, Пројектна настава се може организовати
и на другачији начин (на пример као двочас сваке друге недеље).

Родитељи треба  да  буду  упознати  са  сврхом пројектне  наставе  и  њеним најважнијим
исходима. Они треба да подрже самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад
са другом децом, као и да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове задатке у жељи
да имају боље продукте.

Годишњи фонд часова: 36 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

Грађанско васпитање
– се понаша на начин који уважава сопствене и
туђе потребе,  права  и  осећања  у  свакодневним
ситуацијама;

– препознаје  примере  солидарности  у  свом
окружењу, причама, филмовима;

Српски језик
– јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и
заповедну  реченицу,  поштујући  одговарајућу
интонацију  и  логички  акце  нат,  паузе,  брзину  и
темпо;

– споји више реченица у краћу и дужу целину;

– препричава,  прича  и  описује  и  на  сажет  и  на
опширан начин;

– извештава  о  догађајима  водећи  рачуна  о
прецизности, тачности, објективности и сажетости;

– варира језички израз;

МОЈ ПОРТФОЛИО

Грађанско
васпитање
Отворе
ност и 
затворе
ност за 
различ
итости.
Различ
итости 
у нашој
локалн
ој 
заједни
ци.

Српски језик

(усмено и писано).

Описивање људи, 
животиња и природе 
(плански приступ) – 
усмено и писано.

ЛИЧНЕ  КАРТЕ
ЖИВОТИЊА

ОД  ТАЊИРА  ДО
СУВЕНИРА
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– попуни  једноставан  образац  у  који  уноси
основне личне податке;

– разликује  формални  од  неформалног  говора
(комуникације);

учествује у разговору поштујући уобичајена правила
комуни- кације и пажљиво слуша саговорника.

– Природа и друштво  
прикаже везе  међу живим бићима у  различитим
животним заједницама помоћу ланаца исхране;

– илуструје примерима одговоран и неодговоран
однос човека према животној средини;

– објасни како рециклажа помаже очувању природе;

– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже
резултат са објашњењем/закључком;

– сарађује  са  другима  у  групи  на  заједничким
активностима;

– представи резултате истраживања (писано, усмено,
помоћу ленте времена, Power Point презентацијом и/
или цртежом и др);

повеже резултате рада са уложеним трудом
Ликовна култура
– поштује инструкције за припремање, коришћење,
одржавање и одлагање материјала и прибора

– преобликује, самостално или у сарадњи са другима,
амбалажу  и  предмете  за  рециклажу  мењајући  им
употребну функцију;

– изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију и
запажања  одабраним  материјалом,  прибором  и
техникама;

– користи одабране податке и информације као
подстицај за стваралачки рад;

– протумачи једноставне визуелне информације и
поруке из свакодневног живота;

– укаже  на  сличности  и  разлике  које  опажа  у
уметничким делима и традицији различитих народа;

Различите 
комуникативне 
ситуације 
(комуникација са 
одраслима и са 
вршњацима; у школи,
у продавници, 
телефонски разговор,
поздрављања, 
честитања и сл.).

Богаћење речника: 
речи истог или 
сличног значења; 
речи супротног 
значења; речи које 
значе нешто умањено 
и увећано (уз 
одговарајуће текстове
из лектире).

Правописне вежбе: 
вежбе допуњавања и 
избора правилног 
обли- ка речи; диктат,
аутодиктат.

Језичке вежбе: 
проширивање и 
допуњавање 
реченица разли- 
читим врстама 
речи, промена 
реда речи у 
реченици, 
промена дужине 
реченице.

Лексичко-
семантичке вежбе: 
речи који припадају 
различитим 
тематским 
скуповима; речи 
супротног значања 
али исте врсте и 
истог рода и броја, 
промена граматичког
лица у тексту; 
основно и пренесено 
значење речи и 
друго.
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– изрази  одабране  садржаје  изразом  лица,
положајем тела, покретима или кретањем;

– распореди  облике,  боје,  линије  и/или  текстуре
креирајући оригиналне композиције;

– разговара  са  вршњацима  о  доживљају  простора,
дизајна, уметничких  и  ученичких  радова,
уважавајући различитости;

– учествује  у  обликовању  и  уређењу  простора  у
школи, код куће или у окружењу;

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

Стилске вежбе: 
састављање прича на 
основу задатих речи; 
сажимање или 
проширивање 
познате приче 
(текста), мењање 
краја приче (текста); 
настављање приче на 
основу датог почетка;
промена становишта 
(нпр. увести у текст 
нове ликове; 
сместити бајку у 
далеку будућност...).

Природа и друштво
• Копнене  животне
заједнице:  шуме,
ливаде и пашњаци;

• Водене  животне
заједнице:  баре,
језера и реке.

Култивисане животне
заједнице: воћњаци, 
повртњаци, њиве и 
паркови.

Значај рециклаже. 
Разврставање отпада 
од пластике, стакла, 
папира, метала.

Рационална 
потрошња.

Међусобни  утицај
човека  и  окружења
(начин  на  који  човек
мења  окружење),
утицај  на  здравље  и
живот  кроз  правила
понашања  који
доприносе  одрживом
развоју.
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Ликовна култура
Технике.  Однос
материјала,  ликовне
технике  и  идеје.
Производи
уметничких  заната
(накит,  уметничке
лутке,  шешири,
таписерије,  ћилими,
осликани  текстил,
собне  светиљке  и
сенила,  грнчарија,
дуборез,  гравуре...).
Значај  рециклирања,
уметничка рециклажа.
Говор тела. Поглед, 
израз лица, држање 
тела, гест и кретање, 
однос вербалне и 
невербалне 
комуникације.

Тумачење визуелних 
информација. 
Визуелне карактерист
љака и животиња, 
знаци, симболи, 
униформе, заставе, 
ношње... Пејзаж, 
портрет, аутопортрет.

Слика,  текст,  звук.
Кратки  анимирани
филмови,  рекламе,
билбор  ди...  Лепо
писање  –  плакат,
позивнице, честитке...
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Компетенције:  Компетенција  за  учење,  комуникација,сарадња,рад  са  подацима  и
информациијама, дигитална компетенција, решавање проблема, еколошка компетенција,
естетска компетенција, предузетничка компетенција.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ

ПРОГРАМА

МОЈ ПОРТФОЛИО

ЛИЧНЕ КАРТЕ ЖИВОТИЊА

ОД ТАЊИРА ДО СУВЕНИРА

Прojeктну  нaстaву  трeбa  плaнирaти  и  oргaнизoвaти  нa
нaчин дa сaдржи свe пoтрeбнe кoрaкe:
-  дeфинисaњe  циљa  и  исхoдa  кojи  сe  прojeктoм  жeлe
пoстићи;
-  плaнирaњe  aктивнoсти  кoje  oдгoвaрajу  тeми  прojeктa,
oднoснo  циљу  прojeктa,  пoдeлa  aктивнoсти,  избoр
мaтeриjaлa и мeтoдa рaдa, дeфинисaњe мeстa и динaмикe
рaдa;
- рeaлизaциjу плaнирaних aктивнoсти;
- прикaз дoбиjeних рeзултaтa и прoдукaтa прojeктa;
-  врeднoвaњe  прojeктa  (прoцeнa  oствaрeнoсти
дeфинисaних  циљeвa  и  исхoдa,  укaзивaњe  нa  успeхe  и
тeшкoћe у тoку рeaлизaциje прojeктa).

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Праћење напредовања и оцењивања ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу
са  Правилником  о  оцењивању  ученика  у  основном  образовању  и  васпитању.  Наставник
континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа, тако што
ће  повратна  информација  бити  прилагођена,  довољно  јасна  и  информативна.  Повратна
информација  треба  да  буде  увремењена,  дата  током  или  непосредно  након  обављања  неке
активности, треба да буде конкретна, да се односи на активности и продукте ученика, а не на
његову личност и да буде позитивно интонирана, одн.да прво садржи оне елементе који су за
похвалу,  а  тек  онда  оне  које  би  ученик  требао  да  развија  и  унапређује.  Оно  започиње
иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на који ће се процењивати
његов  даљи  ток  напредовања.  Ученике  треба  оспособљавати  и  охрабривати  да  процењују
сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика.

Начин провере остварености исхода:формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора
ученика,  самоевалуација на крају класификационог периода и током појединих часова, домаћи
задатак ,писана провера, вежба 15 минута, практичан рад

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА
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 Уколико  буде  ученика  за  које  је  услед  социјалне  ускраћености,  сметњи  у  развоју,
инвалидитата,  каснијег  укључивања у школовање,  недовољног познавања језика или других
разлога, потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни планови и као анекси
прикључити Школском програму.

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

Време реализације Активности/теме Начин реализације:
Носиоци

реализације

-септембар

 Информисање родитеља о 
врстама подршке коју пружа 
школа

 На путу од куће до школе
 Правила понашање у школи
 Безбедно понашање

-разговор 
-дискусија
-посматрање

-одељењски 
старешина
-ученици
- стручни сарадник

-октобар

 Дечија права и обавезе
 Буквар дечјих права
 Прочитао сам...
 Шта је другарство, ко је 

добар друг – радионица из 
превенције насиља

-разговор 
-дискусија

-одељењски 
старешина
-ученици
-стручни сарадник
- Дечији савез

-новембар

 Распоред дневних 
активности

 Упознавање својих и туђих 
потреба

 Радионица: Професионална 
оријентација

 Безбедност деце у саобраћају

-разговор
-дискусија
-демострација

-одељењски 
старешина
-ученици
-стручни сарадник

-децембар

 Упознавање са радом 
школске библиотеке

 Упитник за родитеље о 
задовољству сарадњом са 
школом – стручна служба

 Заразне болести - мере 
превенције

 Прослављамо Нову годину

-разговор 
-дискусија
- анкета

-одељењски 
старешина
-ученици
- библиотекар
-Ђачки парламент
- стручна служба

-јануар  Школска слава-Свети Сава
 Прочитао сам на распусту

-разговор -одељењски 
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 Шта да учинимо да нам 
успех буде бољи

старешина

-ученици

-фебруар

 Шта је солидарност
 Правила безбедности на 

улици, кући, школи
 Психолошка радионица: 

Знам, умем, могу и хоћу

- едукативне 
радионице

-разговор

-дискусија

-ученици

-стручни сарадник

- сарадници Завода 
за јавно здравље

-одељенски 
старшина

-март

 Обележавање 8. марта – Дана
жена

 Кроз игру сам научио
 Обележавамо 22. март - Дан 

вода
 Заштита од пожара и 

хаварија

-едукативна

радионица

-разговор

-одељењски 
старешина

-стручни сарадник

- ученици

-април

 Учење усмерено на знање и 
самопроцену успешног 
учења

 Развијање пријатељства са 
другом децом

 Како се понашамо приликом 
посета, излета...

 Моји родитељи и ја

-разговор
-дискусија

-ученици
-одељенски 
старешина
-стручни сарадник

-мај

 Безбедно понашање - 
радионица

 Понашање у игри са 
вршњацима

 Простор у коме боравимо

 Лепо понашање

-едукативна 
радионица
-разговор

- ученици
-одељенски 
старешина
- МУП Ужице

-јун

 Упитник за родитеље о 
задовољству сарадњом са 
школом – стручна служба

 Весело одељенско дружење

-разговор
- анкета

-ученици
-одељенски 
старешина
- стручна служба

102



Анекс школског програма 2020/2021

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: 36 часова

Шкoлa ће у складу са   Шкoлским прoгрaмoм и Гoдишњим плaнoм рaдa понудити  рaзличитe
aктивнoсти  у  склaду  сa  свojим рeсурсимa  и  прoстoрним мoгућнoстимa.  Пoрeд oргaнизaциje
излeтa, пoсeтa излoжбaмa и сaрaдњe сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм, учeницимa ће се пoнудити вeћи
брoj друштвeних, тeхничких, хумaнитaрних, спoртских и културних aктивнoсти. . Сврхa oвих
aктивнoсти je пoдршкa прилaгoђaвaњу учeникa другог рaзрeдa нa шкoлску срeдину и зajeдницу,
кao и  зaдoвoљaвaњe односно прoширивaњe њихoвих интeрeсoвaњa,  дружeњe сa  вршњaцимa
крoз  зajeдничкo  дeлaњe,  искaзивaњe спoсoбнoсти,  oсaмoстaљивaњe,  рaзвoj  нeких  вeштинa  и
другo. 
Пошто је за  учeникe oвoг узрaстa вaжнo  дa рoдитeљи буду упoзнaти сa aктивнoстимa кoje
шкoлa  нуди  како  би   пoмoгли  дa  њихoвa  дeцa  изaбeру  oнe  кoje  им  нajвишe  oдгoвaрajу,
анкетирање ученика ће се спровести почетком школске године . 

Назив активности
Планирано часова на

год. нивоу

Друштвене активности:
-превенција безбедности деце у саобраћају
- обука ученика о противпожарној заштити
-Активности поводом обележавања: Дана школе,Дан планете 
Земље, Дан воде, Дан заштите животне средине
-Акције поводом Дечје недеље
-Активности поводом обележавања 8. марта
- Занимљива математика

15

Техничке активности
- Уређење учионица и одељенски пано

3

Хуманитарне активности
- Акције поводом Дечје недеље
- Јесењи крос
- Сарадња са Црвеним крстом
- Помоћ болесном другу

5

Спортске активности
-промоције спортских клубова
- недеља школског спорта
- одељенска и међуодељенска такмичења
- активности у природи ( крос, спортски дан, излети, настава у 

8
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природи...
Културне активности
-учествовање у активностима поводом школских празника
-- школска приредба (Приредба за пријем првака)

Посете:
- позоришту ( Фестивал за децу „ Мали Јоаким“, октобарске 
чаролије)
- посета школској библиотеци ( учешће у радионицама)
- посета биоскопу
-у оквиру реализације Наставе у природи

5

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

КОПАОНИК

Циљеви Наставе у природи су:
-  Очување,  подстицање  и  унапређивање  укупног  здравственог  стања  ученика,  њиховог
правилног психофизичког и социјалног развоја
- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовањаи
коришћења слободног времена
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искуства о непосредном  природном и
друштвеном окружењу
- развијање еколошке свести и постицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити
природе
- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање толеранције и
одговорног односа према  себи, другима, окружењу и културном наслеђу
-развијање позитивних односа према националним, културним и  естетским вредностима
- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја,  односно региона
који се обилази
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика
- задовољавање основних дечијих потреба за игром и кретањем
- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке
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- развијање свести о потреби заштите, неговања , чувања и унапређивања природне и животне
средине и израђивање еколошких навика
-  упознавање  природно-географских,  културно  историјских  знаменитости  и  лепоте  места  и
околине
- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева
- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове
повезаности и променљивости
- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика
- развијање способности сналажења тј.оријентисања у простору и времену
- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи
-  развијање  правилних  хигијенско  -  здравствених  навика  и  подстицање  самосталности  у
обављању личне хигијене и бриге о себи
- подстицање и стварање навике за неговање редовне  физичке активности и за што чешћи
боравак у природи
- формирање навика редовне и здраве исхране
-навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна
-разумевање и уважавање различитости међу појединцима
-  подстицање  групног  рада,  договарања   и  сарадње  са  вршњацима  и  одраслима  кроз
одговарајуће активности

Наставни предмет Број
часова

Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји  којима  се  циљеви
остварују

Српски језик 6 - Развијање  способности  посматрања
и  уочавање  богатства  облика,  боја,
звукова  и  гласова  у  природи  (у
шуми, на ливади, ...)

- Доживљавање  лепог  у  природи  и
сталних промена у њој

- Богаћење речника
- Упућивање ученика да доживљавају,

разумеју  и  изражавају  слике  и
осећања  изражена  у  књижевним
текстовима

- Изражавање сопственог утиска

Рaзумeвaњe  прoчитaнoг  крoз
oдгoвoрe нa питaњa.
Плaн  oписивaњa  нa  oснoву
нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa.
Прaвoписнe  вeжбe:
прeписивaњe,  диктaт  и
сaмoстaлнo писaњe.
Jeзичкe  вeжбe:  зaгoнeткe,
рeбуси,  укрштeнe  рeчи,
oсмoсмeркe,  aсoциjaциje,
сaстaвљaњe  рeчeницa,
прoширивaњe  зaдaтих
рeчeницa.
Лeксичкo-сeмaнтичкe  вeжбe:
дoпуњaвaњe  рeчeницa,  oпис
бићa и прeдмeтa.

математика 4 - Примена  стечених  знања  кроз
решавање  текстуалних  задатака  из
свакодневних ситуација

-  развијање  способности  сналажења
тј.оријентисања у простору и времену

Мeрeњe врeмeнa (дaн,  мeсeц,
гoдинa, чaс, минут)
 

Природа  и
друштво

4 -  упознавање  разноврсности  биљног  и
животињског  света  појединих  крајева,

Течно, гасовито и чврсто 
стање воде. Кружење воде у 
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уочавање  њихове  повезаности  и
променљивости
-  развијање свести о потреби заштите,
неговања  ,  чувања  и  унапређивања
природне  и  животне  средине  и
израђивање еколошких навика
– разликује чврсто, течно и гасовито
стање воде у природи и
свакодневном животу;

– повеже температурне промене са
променама запремине и  кретања
ваздуха;

– очита вредности температуре воде,
ваздуха и тела помоћу термометра;

– прикаже везе међу живим бићима у
различитим  животним  заједницама
помоћу ланаца исхране;

– илуструје примерима одговоран и
неодговоран однос човека  према
животној средини;

природи. Промене при 
загревању и хлађењу ваздуха 
(промена температуре, 
запремина и кретање 
ваздуха).

Мерење температуре воде, 
ваздуха и тела.

Услови за живот, ланац 
исхране и међусобни утицаји 
у животним заједницама:

• Копнене животне заједнице:
шуме, ливаде и пашњаци;

Значај и заштита земљишта и 
копнених животних 
заједница. 

Физичко  и
здравствено
васпитање

6 развијање  правилних  хигијенско  -
здравствених  навика  и  подстицање
самосталности  у  обављању  личне
хигијене и бриге о себи
-  подстицање  и  стварање  навике  за
неговање редовне  физичке активности и
за што чешћи боравак у природи
-  формирање  навика  редовне  и  здраве
исхране
-навикавање  на  правилно  смењивање
рада, одмора и сна
 -  побољшање  здравља  и  развијање
физичких  и  моторичких  способности
ученика
-  задовољавање  основних  дечијих
потреба за игром и кретањем
- очување, подстицање и унапређивање
укупног  здравственог  стања  ученика,
њиховог  правилног  психофизичког  и
социјалног развоја
- развијање  координације,  гипкости,

равнотеже и експлозивне снаге

Вeжбe зa рaзвoj снaгe.
Вeжбe  зa  рaзвoj
пoкрeтљивoсти.
Вeжбe  зa  рaзвoj
издржљивoсти.
Вeжбe зa рaзвoj брзинe.
Вeжбe зa рaзвoj кooрдинaциje.
Eлeмeнтaрнe игрe сa вoђeњeм,
дoдaвaњeм и гaђaњeм лoптoм
у циљ.
Штaфeтнe  игрe  и  другe
eлeмeнтaрнe  игрe  лoптoм
(вoђeњe, хвaтaњe, дoдaвaњe)
Основна правила: Између 
четири ватре, Мини-рукомета
и Футсала.Понашање према 
осталим учесницима у игри 
(према судији, играчима 
супротне и сопствене 
екипе).Чување и одржавање 
материјалних 
добара.Постављање, 
склањање и чување справа и 
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реквизита неопходних за 
вежбање.„Ферплеј” 
(навијање, победа, пораз). 
Породица и вежбање

Моје срце – пулс. Дисање и 
вежбање.

Хигијена простора за 
вежбање. Значај воћа и 
поврћа у исхрани. Значај воде
за организам и вежбање. 
Поступање у случају повреде 
Вежбање као део дневних 
активности.

Ликовна култура 2 -упознавање  природно-географских,
културно  историјских  знаменитости  и
лепоте места и околине Значај  рециклирања,

уметничка рециклажа.

Музичка култура
2 - Развијање  осећаја  за  ритам  и

мелодију
Подстицање расположења и ведрине

Дидактичке музичке игре.

Правилaн начин певања 
– држање тела и дисање. 
Правилна дикција.

Певање 
песама по 
слуху 
различито
г садржаја
и 
карактера 
Певање 
песама уз 
покрет.

Грађанско
васпитање

1 - разумевање и уважавање различитости
међу појединцима
- подстицање групног рада, договарања
и  сарадње  са  вршњацима  и  одраслима
кроз одговарајуће активности
- Развијање  другарства  и

пријатељства

Уважавање разлика уз једнака
права,  одговорности  и
могућности.  Дечаци  и
девојчице  –  сличности  и
разлике,  иста  права  и
могућности.

Пројектна настава 1 Садржаји се реализују у корелацији са осталим наставним предметима.
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Слободне
активности

ПОСЕТЕ

- гејзир “ Метође “

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ
рекреативно – сазнајног карактера
Пајино пресло
Метереолошка станица Копаоник
Марков камен ( стене )
Планинарски дом Ртањ
Шумарка кућа
Панчићев врх  (2017м )

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ
АКТИВНОСТИ

-  Проширивање  постојећих  и
стицање  нових  знања  и
искуства  о  непосредном
природном  и  друштвеном
окружењу
- развијање еколошке свести и
постицање ученика на лични и
колективни  ангажман  у
заштити природи
- Развијање  спретности  и

кондиције у природи
 очување  природне  дечије
радозналости  за  појаве  у
природи  и  подстицање
интересовања  и  способности
за  њихово  упознавање  кроз
одговарајуће активности
-  развијање  способности
запажања  основних  својстава
објеката,  појава  и  процеса  у
окружењу и уочавање њихове
повезаности  у  конкретним
природним  и  друштвеним
условима
-  развијање свести о  потреби
заштите, неговања , чувања и
унапређивања  природне  и
животне  средине  и
израђивање еколошких навика
-  упознавање  природно-
географских,  културно
историјских  знаменитости  и
лепоте места и околине
-  упознавање  са  начином
живота и рада људи појединих
крајева
-   оспособљавање ученика  за
безбедан и правилан боравак у
природи
-  развијање  правилних
хигијенско  -  здравствених
навика  и  подстицање
самосталности  у  обављању
личне хигијене и бриге о себи
-  подстицање  и  стварање
навике  за  неговање  редовне
физичке активности и за што
чешћи боравак у природи
-  Боравак  на  чистом  ваздуху
ради очувања здравља
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Неговање  лепоте  и
задовољства у дружењу
- Развијање такмичарског духа
-  Подстицање  оригиналности
и креативности
-Препознавање  склоности
ученика  и  карактеристичних
особина

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

3 -  Простор у коме боравимо
-  Развијање  пријатељства  са  другом
децом
-Како  се  понашамо  приликом  посета,
излета...

 -  Развијање  другарских
односа
-  Прилагођавање  новим
условима живота
-  Подстицање  на  културно
понашање  у  различитим
животним  ситуацијама  (у
посети,  шетњи,  игри,  у
ресторану,  купатилу,  соби,
дискотеци, продавници...)
-  Развијање  осећања
припадања у групи
-  Развијање  толеранције  и
сарадње

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : три одељења трећег разреда

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : директор школе, стручни вођа пута, 
наставник разредне наставе

ТРАЈАЊЕ: седам дана

ПУТНИ ПРАВАЦ: Ужице - Копаоник  - Ужице   

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о 
организацији и остваривању наставе у природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних 
набавки.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи ученика трећег разреда

3. ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА
СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И

ВАСПИТАЊА

ФОНД ЧАСОВА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Редни број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
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СЕДМИ РАЗРЕД

Нед. Год.

1. Српски језик и књижевност                                  4 144

2. Страни језик-енглески 2 72

3. Ликовна култура 1 36

4. Музичка култура 1 36

5. Историја                                                     2 72

6. Географија 2 72

7. Физика 2 72

8. Хемија 2 72

9. Математика 4 144

10. Биологија 2 72

11. Техника и технологија 2 72

12. Информатика и рачунарство 1 36

13. Физичко и здравствено васпитање + обавезне 
физичке активности

2 + 1,5 72 + 54

                         Укупно : А 28,5 1026
Редни Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ
Страни језик - немачки језик 2 72
Грађанско васпитање 1 36
Верска настава 1 36

                          Укупно : Б 3 108
                          Укупно : А+Б 31,5 1134
Редни број В. ИЗБОРНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

1 Цртање, сликање и вајање 1 36
2 Домаћинство 1 36

Редни
број

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Редовна настава 31,5 1134
2. Допунска настава 1 36
3. Додатни рад 1 36

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА

1. Час одељенског старешине 1 36
2. Ваннаставне  активности 1 36

3. Екскурзије 2 дана
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Напомена:

1. Уместо назива  предмета „Српски језик и књижевност “ писао би назив језика  националне 
мањине када се настава реализује на том матерњем језику. Реализује се у школама где се 
настава одржава на матерњем језику националних мањина.

2. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и 
изучава га до краја образовног циклуса.

3. Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни 
предмет до краја образовног циклуса.

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА

-  Квалитетно  образовање и васпитање,  које  омогућава  стицање језичке,  математичке,
научне, уметничке, културне,  здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне
за живот у савременом и сложеном друштву. 

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

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА

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

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

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

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

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

уређеног, хуманог и толератног друштва;
- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог

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

- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних
цркава и верских заједница, као и  етичке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и
ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривање права на различитост;
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- поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски развијеном друштву;

-  развијање  и  неговање  другарства  и  пријатељства,  усвајање  вредности  заједничког
живота и подстицање индивидуалне одговорности.
            - програм се остварује на српском језику.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Разред: Седми
Недељни број часова: 4
Годишњи број часова: 144
Циљ: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно
користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз
читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање,
обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање;
подстичу  имагинацију  и  уметнички  сензибилитет,  естетско  доживљавање  и  критичко
мишљење,  морално  просуђивање  и  асоцијативно  повезивање;  да  се  одговарајућим  врстама
читања  оспособљава  да  усмерено  приступа  делу  и  приликом  тумачења  открива  различите
слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у
култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да
научи како функционално да повезује садржаје предметних области.

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће
бити у стању да:

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ

-користи књижевне термине и појмове 
обрађиване у претходним разредима и 
повезује их са новим делима које чита;

-истакне универзалне вредности књижевног 
дела и повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;

-чита са разумевањем различите врсте 
текстова и коментарише их у складу са 
узрастом;

-разликује народну од ауторске 
књижевности и одлике књижевних родова и 

  КЊИЖЕВНОСТ

           ( 54 )

ЛЕКТИРА

Лирика

1.Јован Дучић: ,,Подне“

2.Милан Ракић: ,,Божур“

3.Владислав Петковић 
Дис: ,,Међу својима“

4.Милутин Бојић: ,,Плава 
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основних књижевних врста;

-разликује основне одлике стиха и строфе – 
укрштену, обгрљену и парну риму;слободни 
и везани стих; рефрен;

-тумачи мотиве  (према њиховом садејству 
или контрастивности) и песничке слике у 
одабраниом лирском тексту;

-локализује књижевна дела из обавезног 
школског програма;

-разликује етапе драмске радње;

-разликује аутора књижевноуметничког 
текста од наратора, драмског лица или 
лирског субјекта;

-разликује облике казивања (форме 
приповедања);

-идентификује језичко-стилска изражајна 
средства и разуме њихову функцију;

-анализира идејни слој књижевног дела 
служећи се аргументима из текста;

-уочи разлике у карактеризацији ликова 
према особинама: физичким, говорним, 
психолошким, друштвеним и етичким;

-разликује хумористички од ироничног и 
сатиричног тона књижевног дела;

-критички промишља о смислу књижевног 
текста и аргументовано образложи свој став;

-доведе у везу значење пословица и изрека 
са идејним слојем текста;

-препозна националне вредности и негује 
културноисторијску баштину;

-размотри аспекте родне равноправности у 
вези са ликовима књижевноуметничких 
текстова;

-препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење;

гробница“

5.Десанка Максимовић: ,,Крвава 
бајка“

6.Стеван Раичковић: ,,После 
кише“

7.Јован Јовановић 
Змај: ,,Јутутунска јухахаха“

8. Рабиндранат Тагоре: ,,Папирни
бродови“

9.Вислава Шимборска: ,,Облаци“

Епика 

1.Народна бајка (једна по 
избору): ,,Међедовић“/ ,,Чудотво
рни прстен“/,,Златоруни ован“

2.Стефан Митров 
Љубиша: ,,Кањош Мацедоновић“
(одломак)

3.Радоје 
Домановић: ,,Вођа“(одломак)

4.Петар Кочић: ,,Кроз мећаву“

5.Иво Андрић: ,,Јелена, жена које
нема“ (одломак)

6.Данило Киш: ,,Прича о 
печуркама“ /,,Еолска харфа“

7.Алфонс Доде: ,,Последњи 
час“ /Владимир Набаков: ,,Лош 
дан“

8.,,Дневник Ане Франк“ 
(одломак)

9.Ефраим Кишон: ,,Код куће је 
најгоре“ (једна прича по избору)

10.,,Афоризми“ (Душан Радовић 
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-упореди књижевно и филмско дело настало 
по истом предлошку, позоришну представу 
и драмски текст.

и други)

Драма 

1.Бранислав Нушић: ,,Валст“ 
(одломак)

2.Вида Огњеновић: ,,Кањош 
Мацедоновић“ (одломак о 
сусрету Кањоша и Фурлана)

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ

Обавезна дела

1.Михајло Пупин: ,,Са пашњака 
до научењака“ (одломак)

2.Јелена Димитријевић:,,Седам 
мора и три океана“ 
(одломак)/Милош 
Црњански: ,,Наша небеса“ (,,Крф,
плава гробница“-одломак)

Једно дело по избору

1.Јован Цвијић: ,,Охридско 
језеро“ (одломак) / Пеђа 
Милосављевић: ,,Потера за 
пејзажима“

2.Светлана Велмар 
Јанковић: ,,Српски Београд 
деспота Стефана (Капија 
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Балкана)“

3.Уметнички и научнопопуларни 
текстови о природним лепотама 
и културноисторијским 
споменицима завичаја

4.Избор из  енциклопедија и 
часописа за децу

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1.Епске народне песме 
покосовског тематског круга 
(,,Смрт војводе 
Пријезде“, ,,Диоба Јакшића“, и 
једна песма по избору)

2.Епске народне песме о 
хајдуцима и ускоцима (,,Мали 
Радојица“, ,,Стари 
Вујадин“, ,,Старина Новак и кнез
Богосав“,  ,,Ропство Јанковић 
Стојана“)

3. ,,Свети Сава у књижевности“:

-одломак из ,,Житија Светог 
Симеона“ (о опроштају оца од 
сина);

-избор из народних прича и 
предања (на пример: ,,Свети Сава
и ђаво“, Легенде о Светом Сави);

-избор из ауторске поезије о 
Светом сави (на пример Матија 
Бећковић: ,, Прича о Светом 
Сави“);

4.Мирослав Антић:,, Плави 
чуперак“ и ,,Шашава књига“ 
(избор)

5.Антоан де Сент 
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Егзипери: ,,Мали Принц“; Момо 
Капор: ,,Мали принц“

6.Јоавн Стерија 
Поповић: ,,Покондирена тиква“

7.Душан Ковачевић: ,,Свемирски 
змај“

8.Дејан Алексић: ,,Ципела на 
крају света“/Игор 
Коларов: ,,Дванаесто море“

ДОПУНСКИ  ИЗБОР  
ЛЕКТИРЕ

(бирати до 3 дела)

1.Милорад Павић: ,,Руски хрт“ 
(одломак)

2.Тургењев: ,,Шума и степа“

3.Антон Павлович 
Чехов: ,,Чиновникова смрт“

4.Јанко Веселиновић: ,,Хајдук 
Станко“ (одломак из првог дела 
романа)

5.Гордана Малетић: ,,Катарке 
Београда“ (прича ,,Зебња“ и 
друге)

6.Урош Петровић: ,,Загонетне 
приче“

7.Александар Манић: ,,У свитање
света“

8.Јасминка Петровић: ,,Лето када
сам научила да летим“

9.Градимир Стојковић: ,,Хјдук у 
Београду“
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10.Корнелија Функе: ,,Срце од 
мастила“

11.Душица Лукић: ,, Земља је у 
квару“ (избор)

12.Гордана Брајовић: из збирке 
песама ,,Индија“, ,,Индија“ 
( ,,Пролази слон пун 
мириса“, ,,Пролази слон пун 
Хималаја“)

13.Душан Поп Ђурђев: ,,Лет 
лионског Икара“

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 
ПОЈМОВИ

Опкорачење. Рефрен.Цезура.

Везани и слободни стих.

Ауторске лирске 
песме:рефлексивна и сатирична.

Језичко-стилска изражајна 
средства: метафора, алегорија, 
градација, словенска антитеза, 
фигуре понављања (асонанца и 
алитерација).

Функција мотива у композицији 
лирске песме.

Песма у прози. Фабула и сиже.

Статички и динамички мотиви. 
Композиција. Епизода .

Идејни слој књижевног текста. 
Хумор, иронија и сатира.

Врсте карактеризације 
књижевног лика.

Унутрашњи монолог. 
Хронолошко и ретроспективно 
приповедање.

Дневник. 
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Путопис.Аутобиографија.Легенд
арна прича.Предања о постанку 
бића, места и ствари.

Афоризам.

Пословице, изреке; питалице; 
загонетке.

Драмска радња; етапе драмске 
радње; увод, заплет, врхунац, 
перипетија, расплет. Драмска 
ситуација. Драма у ужем смислу.

-разликује глаголске начине и неличне 
глаголске облике и употреби их у складу са 
нормом;

-одреди врсте непроменљивих речи у 
типичним случајевима;

-уочи делове именичке синтагме;

-разликује граматички и логички субјекат;

-разликује сложени глаголски предикат од 
зависне реченице са везником да;

-препозна врсте напоредних односа међу 
реченичним члановима и независним 
реченицама;

-идентификује врсте зависних реченица;

- искаже реченични члан речју, предлошко-
падежном конструкцијом, синтагмом и 
реченицом;

-примени основна правила конгруенције у 
реченици;

   ЈЕЗИК

    ( 52 )

  Граматика

Грађење и основна значења 
глаголских облика: футур 2. , 
императив, потенцијал; трпни 
глаголски придев, глаголски 
прилог садашњи и глаголски 
прилог прошли. Подела 
глаголских облика на просте и 
сложене и на личне (времена и 
начини ) и неличне. 

Непроменљиве врсте речи: 
везници, речце, узвици.

Појам синтагме (главни члан и 
зависни чланови); врсте 
синтагми: именичке, придевске, 
прилошке и глаголске. Атрибут у
оквиру синтагме.

Логички субјекат. Сложен 
глаголски предикат.

Напоредни односи међу 
реченичним члановима – 
саставни, раставни и супротни.

Појам комуникативне и 
предикатске реченице.

Независне предикатске реченице 
– напоредни односи међу 
независним реченицама 
(саставни, раставни, супротни).
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Зависне предикатске реченице 
(изричне, односне, месне, 
временске, узрочне, условне, 
допусне, намерне, последичне и 
поредбене).

Реченични чланови исказани 
речју, предлошко-падежном 
конструкцијом, и реченицом.

Конгруенција – основни појмови.

-доследно примени правописну норму; Правопис 

Правописна решења у вези са 
обрађеним глаголским облицима.

Интерпункција у вези са 
зависним реченицама (запета, 
тачка и запета). Писање 
скраћеница, правописних 
знакова.

-разликује дугосилазни и дугоузлазни 
акценат;

Ортоепија 
Дугоузлазни и дугосилазни 
акценат.

-говори на задату тему поштујући 
књижевнојезичку норму;

-разликује књижевноуметнички од 
публицистичког функционалног стила;

-састави кохерентан писани текст у складу 
са задатом темом наративног и 
дескриптивног типа;

-напише једноставнији аргументовани текст 
позивајући се на чињенице;

-користи технички и сугестивни опис у 
изражавању;

-препозна цитат и фусноте и разуме њихову 
улогу;

-пронађе потребне информације у 
нелинеарном тексту;

-напише електронску (имејл, СМС) поруку 
поштујући нормативна правила;

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

               ( 38 )

Књижевни и остали типови 
текстова у функцији 
унапређивања језичке културе.

Књижевноуметнички и 
публицистички текстови.

Усмени и писмени састави према
унапред задатим смерницама 
(ограничен број речи; задата 
лексика; одређени граматички 
модели и сл.).

Текст заснован на аргументима.

Технички и сугестивни опис.

Репортажа.

Цитати и фусноте из различитих 
књижевних и неуметничких 
текстова.

Текстови: табеле, легенде, 
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-примени различите стратегије читања 
(информативно, доживљајно, истраживачко 
и др.);

-састави текст репортажног типа 
(искуствени или фикционални);

-правилно употреби фразеологизме и 
устаљене изразе који се јављају у 
литерарним и медијским текстовима 
намењеним младима.

графикони, мапе ума и друго.

Говорне вежбе: 
интерпретативно-уметничке 
(изражајно читање, рецитовање); 
вежба аргументовања (дебатни 
разговор).

Правописне вежбе: диктат, 
исправљање правописних 
грешака у тексту; запета у 
зависносложеним реченицама; 
глаголски облици; електронске 
поруке.

Језичке вежбе: допуњавање 
текста различитим облицима 
променљивих речи; допуњавање 
текста непроменљивим речима; 
обележавање комуникативне 
реченице у тексту; исказивање 
реченичног члана на више 
начина (реч, синтагма, 
предлошко-падежна 
конструкција, реченица); 
фразеологизми (разумевање и 
употреба) и друге.

Писмене вежбе и домаћи задаци 
и њихова анализа на часу.

Четири школска писмена задатка 
– по два у сваком полугодишту.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима)
Књижевност Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је

разврстана  на  обавезни,  допунски  и  изборни  део.  При  обради  текста
примењиваће  се  јединство  аналитичких  и  синтетичких  поступака  и
гледишта  са  циљем  да  се  ученици  оспособе  за  самосталан  исказ,
истраживачку  делатност  и  заузимање  критичких  ставова.  Исходи  ове
области су засновани на читању тако да је оно главна активност. У седмом
разреду негује се истраживачко читање и оспособљавају  се ученици да
искажу свој доживљај уметничког дела.

Граматика Програм  граматике  се  реализује  поступно,  где  се  језик  ученицима
представи  и  тумачи  као  систем.  Ниједна  језичка  појава  се  не  изучава
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изоловано, већ се повезује са обрађеним текстовима из књижевности, али
и са непосредном говорном праксом. На тај начин се настава граматике
приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује
као свестрано мотивисана људска активност. Садржај вежбања граматике
се  одређује  на  основу  континуираног  праћења  језичког  испољавања
ученика.  Тако  ће  настава  граматике  бити  у  функцији  оспособљавања
ученика за правилно комуницирање савременим српским језиком.

Правопис Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру
правописних вежби повремено ће се проверавати графија. Ученици ће се
подстицати  да  уочавају  и  исправљају  правописне  грешке  у  СМС
комуникацији,  као  и  у  различитим  типовима  комуникације  путем
интернета.  На  овим  часовима  ће  се  користити  штампано  издање
Правописа,  а  ученици  ће  се  упућивати  на  служење  и  електронским
издањем.

Ортоепија Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће
реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из
граматике и књижевности. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба
навикавати  да  препознају,  репродукују  и  усвоје  правилно  акцентован
говор. Као ортоепска вежба спроводиће се и говорење напамет научених
одломака у стиху и прози уз помоћ аудитивних наставних средстава.

Језичка култура Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом књижевних
текстова  као  репрезентативних  образаца  изражавања,  а  такође  и  са
наставом граматике и правописа. Језичка култура се негује спровођењем
лексичко-семантичких  и  стилских  вежби  које  ће  богатити  и  развијати
способност и вештину изражавања. Сва вежбања изводе се на тексту или у
току  говорних  вежби.  Када  су  у  питању  домаћи  и  школски  писмени
задаци, ученици ће користити и латинично писмо. 

ИСХОДИ ВОДЕ КА СЛЕДЕЋИМ СТАНДАРДИМА:

ОБЛАСТ / ТЕМА СТАНДАРДИ

КЊИЖЕВНОСТ

Основни ниво:

СЈ.1.4.1.повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од 5. до 8.  разреда)  са именима аутора тих дела
СЈ.1.4.2.разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска
књижевност)
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац)
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књ 
ижевноуметничком тексту:  нарација, дескрип ција, дијалог и монолог
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СЈ.1.4.6.препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту  (епитет, поређење, ономатопеја)
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу
CJ.1.4.7. време и место радње, лик...
СЈ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књи-
жевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и 
уметничко наслеђе
СЈ.1.4.9.способан је за естетски доживљај уметничких дела
Средњи ниво:
СЈ.2.4.1.повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања
СЈ.2.4.2.повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из
дела; препознаје род и врсту књ ижев ноуметничког дела на основу 
одломака, ликова, карактеристичних ситуација
СЈ.2.4.3.разлику је лирско-епске врсте (баладу, поему)
CJ.2.4.4. разликује књи жевнонаучне врсте: биографију, 
аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове
СЈ.2.4.5.препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуме тничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст)
СЈ.2.4.6.одређује мотиве , идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност
СЈ.2.4.7.разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање,описивање, монолог/унутраш њи монолог, дијалог
СЈ.2.4.8.уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама

Напредни ниво:
СЈ.3.4.1.наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, 
ликова, карактеристичних тема и мотива
СЈ.3.4.2.издва ја основне одлике књижевних родова и врста у 
конкретном тексту
CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у 
делу
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тексту
СЈ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 
СЈ.3.4.7.изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима 
који се обрађују у настави.

ЈЕЗИК Основни ниво:
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(граматика, правопис,
ортоепија)

СЈ.1.2.1.зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни,
средишњи и завршни део текста) 
СЈ.1.2.4.уме да преприча текст 
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, 
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава 
одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални) 
СЈ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља 
писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће 
у школи и 
свакодневном животу
СЈ.1.2.7.зна да се служи Правописом (школским издањем)
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) 
у једноставним примерима 
СЈ.1.2.9.има изграђену језичку толеранцију и негативан став према 
језику дискриминације и говору мржње

СЈ.1.3.1.зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у 
једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези
са гласовним променама
СЈ.1.3.2.уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације
CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним 
примерима
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 
облицима речи 
СЈ.1.3.5.разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; 
гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених 
модела 
СЈ.1.3.6.препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 
реченицу и комуникативну реченицу)
СЈ.1.3.7.разликује основне врсте независних речен ица (обавештајне, 
упитне, заповедне) 
СЈ.1.3.8.одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима
CJ.1.3.9.правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 
CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин 
изражавања

СЈ.1.3.12.познаје основне лексичке појаве: једнозначност и 
вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, 
антонимију, хомонимију; метафору као лексички механизам
СЈ.1.3.13.препознаје различита значења вишезначних речи које се 
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употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи 
и сл.) 
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у 
контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних
који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, 
текстовима из лектире и сл.) 
СЈ.1.3.15.одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 
(једноставнислучајеви)
СЈ.1.3.16.служи се речницима, приручницима и енциклопедијама

CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна 
основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до 
данас)
СЈ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености 
српског језика
CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 
CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалект има (свом и туђем)
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за 
лични развој

Средњи ниво:
СЈ.2.2.1.саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који
је целовит и кохерентан
СЈ.2.2.2.саставља вест, реферат и извештај 
CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста
CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика
CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

СЈ.2.3.1.одређује место акцента у речи; зна основна правила 
акценатске норме 
CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди 
облик променљиве речи
СЈ.2.3.4.познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, 
комбинована творба, претварање)
СЈ.2.3.5.препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица)
СЈ.2.3.6.одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 
примерима 
CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици
 CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

СЈ.2.3.9.познаје метонимију као лексички механизам
СЈ.2.3.10.зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школс 
ким текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и 
литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно 
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их употребљава 
СЈ.2.3.11.одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији 
примери)

Напредни ниво:
СЈ.3.2.1.организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 
СЈ.3.2.2.саставља аргументативни текст
CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), 
репортажу и расправу 
СЈ.3.2.4.пише резиме дужег и /или сложенијег текста 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму
СЈ.3.3.1.дели реч на слогове у сложенијим случајевима 
CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и 
именује) 
CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму 
СЈ.3.3.4.познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са 
врстама и  подврстама речи и њиховим граматичким категоријама 
СЈ.3.3.5.познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте 
синтагми,  независних и зависних предикатских реченица) 
СЈ.3.3.6.познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима)
СЈ.3.3.7.уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу 
њиховог порекла 
СЈ.3.3.8.зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним 
текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава 

          ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА

Основни ниво:
СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у 
себи
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди 
сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), 
нарација (приповедање), аргументација, пропаганда 
СЈ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним
примерима
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, 
поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, 
предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би 
пронашао одређени део текста 
СЈ.1.1.5.проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима
 СЈ.1.1.6.рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказа не односе  (временски след, средство – циљ, узрок – последица 
и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 
CJ.1.1.8.чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле,
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дијаграме и графиконе

Средњи ниво:
СЈ.2.1.1.чита текст користећи различите стратегије читања: 
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених и нформација); 
читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради и звршавања различитих
задатака, ради решавања проблема); читање рад и уживања
СЈ.2.1.2.познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички 
опис, техничко приповедање, расправа, реклама)
СЈ.2.1.3.препознаје и издваја језичка средства карактеристична за 
различите функционалне стилове 
СЈ.2.1.4.разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, 
појмовник и библиографију и уме њима да се користи
СЈ.2.1.5.проналази, издваја и упоређује и нформације из два краћа 
текста или више њих (према датим критеријумима) 
СЈ.2.1.6.разликује чињеницу од коментара, објективност од 
пристрасности и пропаганде на једноставним примерима
СЈ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од
другачијих ставова изнетих у тексту 
Напредни ниво:

СЈ.3.1.1.проналази, издва ја и упоређује информације из два дужa 
текстa сложеније структуре или више њих (према датим 
критеријумима)
СЈ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 
CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или 
аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем 
тексту
СЈ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: 
вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе.

Опште предметне компетенције:

Компетенција за учење:
 Има позитиван и одговоран однос према учењу.
 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и 

вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје.
 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима.
 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, 

интересовањима, условима и временом.
 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује

нова  знања;  користи  могућности  ваншколског  учења;  негује  и  развија  лична
интересовања.

Одговорно учешће у демократском друштву:
 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.
 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово 

кршење и способан је да их аргументовано брани.
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 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине.

 Негује  своју  националну  културну  баштину  и  активно  учествује  у
интеркултуралном дијалогу.

 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр.
хуманитарне,  еколошке,  културно-уметничке  акције;  борба  против  насиља  и
дискриминације  по  било  ком  основу  (нпр.  верском,  националном,  родном,
узрасном,  етничком...);  акције  против  болести  зависности,  злостављања
животиња итд.).

Естетичка компетенција:
 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје

и  разуме  њихове  вредности,  повезује  културну  и  природну  баштину  са
историјским  и  географским  контекстом  и  доприноси  очувању  природних  и
културних добара.

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим
уметничким и неуметничким пољима свог деловања.

 Употребљава  основне  појмове,  схеме  и  правила  који  припадају  теоријама
уметничких грана које постоје у основном образовању.

Комуникација:
 Познаје  различитe  обликe  комуникације  и  њихове  одлике  (усмену  и  писану,

невербалну, телефоном, преко интернета итд.).
 Уме  јасно  да  се  изрази  усмено  и  писано,  у  складу  са  потребама  и

карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене.
 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.
 Изражава  своје  ставове,  мишљења,  осећања,  на  позитиван,  конструктиван  и

аргументован начин.
 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за

различите  дисциплине;  кроз  комуникацију  негује  културу  изражавања  и  чува
језички идентитет.

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.

Одговоран однос према околини:

 Сагледава  које  активности  (обрасци  понашања),  на  личном  нивоу,  нивоу
заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине
и природе.

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка
заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју.

Одговоран однос према здрављу:
 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора.

Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој
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избор.

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву:
 Препознаје  сопствене  предности  и  своје  могућности  у  односу  на  будуће

образовање и професионалну оријентацију;
 Спреман је  да учествује  у самосталним и тимским пројектима;  способан је  да

развије идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији;
учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге;

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање
школских и радних задатака и користи ЦВ и мотивационо писмо да опише своје
компетенције, жеље и очекивања.

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и
проналази начине њиховог остваривања.

Рад с подацима и информацијама:

 Зна  да  је  за  разумевање  појава  и  догађаја  и  доношење  компетентних  одлука
потребно имати релевантне и поуздане податке и разликује податак/ информацију
од њиховог тумачења.

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу
тога  процењује  њихову  поузданост  и  препознаје  могуће  грешке  уз  помоћ
наставника.

 Користи  информације  у  различитим  симболичким  модалитетима  (табеларни,
графички,  текстуални приказ),  чита,  тумачи и примењује их, повезујући их  са
претходним знањем из различитих области.

Решавање проблема:
 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и

односе  између  њих  у  светлу  претходно  стечених  знања  у  оквиру  различитих
предмета и ваншколског искуства.

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед
активности,  избор  извора  информација,  средстава/опреме  коју  ће  користити,  са
ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати).

 Решава  проблем  према  планираној  стратегији  примењујући  знања  и  вештине
стечене учењем различитих предмета и ваншколским искуством.

 Самостално  или  консултујићи  друге  особе  (вршњаке,  наставнике,  родитеље)
преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и
прецизност решења.

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у
раду,  презентује  их  и  дискутује  са  другим особама  и  преиспитује  их  у  светлу
добијених  коментара.  Стечена  нова  сазнања  и  вештине  повезује  у  јединствену
целину са претходним.

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у
новим ситуацијама.

Сарадња:
 активно и конструктивно учествује у раду групе или пара,
 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи
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 или пару,
 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као 

равноправне чланове тима или групе,
 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе 

изнад сопствених,
 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада 

групе и уме да представи резултате рада.

Дигитална компетенција:
 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у 

електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ.
 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на 

ефикасан начин могућности ИКТ средства.
 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на 

одговарајући начин.
 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.
 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при

коришћењу ИКТ.

Специфичне предметне компетенције 
 Језик: 

Основни ниво:
 Разуме шта је језик, поштује свој језик и поштује друге језике. Разликује појмове књижевног
и народног језика.
Примењује  књижевнојезичку  норму  у  вези  са  гласовима,  облицима  речи  и  реченицама.
Разуме значење речи из уџбеника, лектире и свакодневне комуникације и уме правилно да их
употреби у одговарајућем облику и контексту. Говори јасно и саговорника слуша пажљиво,
уз  уважавање.  Саставља  једноставан  говорени или  писани  текст  о  доживљају  књижевног
дела,  као и о  темама из свакодневног живота и света маште.  Користи оба писма,  дајући
предност ћирилици. Влада основним жанровима писане комуникације потребним за учешће у
друштвеном животу. Примењује правописну норму у једноставним примерима и уме да се
служи школским издањем Правописа.

Средњи ниво:

Употребљава фонд речи у складу са основним нивоом образовања. Примењује правописна
правила  у  сложенијим  примерима  и  уме  да  се  служи  речницима,  приручницима  и
енциклопедијама.  Јасно  формулише  своје  мишљење.  Саставља  логичан  и  структуриран
сложенији  говорени  или  писани  текст,  тумачећи  основне  идејне  и  формалне  елементе
једноставнијег књижевног и неуметничког текста.

Напредни ниво:
Има богат речник и доживљава језик као низ могућности које му служе у изражавању.
Говори  о  одабраним  темама  из  језика,  књижевности  и  културе  које  су  предвиђене
градивом,  примењујући  основне  говорничке  вештине.  Саставља  једноставнији
аргументативни  текст.  Доследно  примењује  правописну  норму  из  сваке  правописне
области предвиђене обавезним школским програмом.
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Књижевност:

Основни ниво:

Разговетно и течно чита. У различите сврхе чита, разуме и парафразира краћи једноставнији
књижевни и неуметнички текст из обавезног школског програма. Уме укратко да опише свој
доживљај књижевног дела и издвоји тражене информације у неуметничком тексту. Познаје
ауторе књижевних дела предвиђених програмом. Прави разлику између усмене и ауторске
књижевности.

Средњи ниво:

Тумачи  и  критички  промишља  дужи  једноставнији  књижевни  и  неуметнички  текст  из
обавезног школског програма. Истраживачки тумачи кључне чиниоце структуре књижевног
дела,  као  и  његове  тематске,  идејне,  стилске,  језичке  и  композиционе  особине.  Познаје
основне књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела.
Напредни ниво:

Доживљајно,  истраживачки и критички чита,  тумачи и вреднује  књижевне и неуметничке
текстове  средње сложености  из  школског  програма.  Користи  више  гледишта  у  тумачењу
књижевног дела. Пореди истакнуте тематске, композиционе и стилске одлике анализираног
књижевног дела са другим делима.

Кључни појмови : Реченице,  синтагме, променљиве врсте речи, непроменљиве врсте речи,
инверзија-писање, знакови интерпункције, писмене вежбе и домаћи задаци, провере знања,
говорне  вежбе,  изражајно  казивање  стихова,  јачање  вербалног  самопоуздања,  лирика,
епика,драма

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма:

Граматика:

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, табела, паноа, 

Увођење ученика у главне појмове граматике, српског језика прво теоријски, а потом и 
практично, применом на примерима

Самоевалуација и евалуација

Правопис: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: текстова, табела
Самоевалуација и евалуација
Кроз  практичне  примере  ученици  показују  могућност  да  самостално  користе  правописне
знаке
-Дата правописна правила ученици примењују у говорној култури
Корелација: страни језици, информатика
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Писмено изражавање: 
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Ученици развијају своју писменост
-Ученици подстичу своју стваралачку моћ и развијају кретивност

-Одговарањем на различите теме ученици негују врлине и позитивне вредносне системе
-Многобројним примерима ученици евалуирају своје знање
-Ученици практично примењују усвојена теоријска знања о речима, реченици и падежима
-Самостално примењују правописна правила
Самоевалуација и евалуација
Корелација: веронаука, народна традиција, историја, музичко

Усмено изражавање: 
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Јавним излагањем ученици развијају
реторичке способности
-Изражајним казивањем стихова потврђују лепоту народног стваралаштва
-Самосталним изражавањем ученици богате речник и побољшавају свакодневну комуникацију
Самоевалуација и евалуација
Корелација: реторика, историја,

Књижевност: 
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Изражајним читањем ученици утичу
на говорну културу
-Читањем самостално доносе закључке о стваралаштву појединих писаца
-Уочавањем стилских средстава ученици вреднују литерарни поступак
-На примеру песме стичу и примењују знања о строфи, стиху и рими.
-Читањем  различитих  приповедних  врста  ученици  развијају  позитиван  став  о  прозном
стваралаштву
-Познавањем стваралачког опуса неког писца ученици самостално закључују о вредностима тих
дела
-Читајући уче да препознају оно што ће их лично највише заинтересовати и подстаћи да се тиме
додатно баве
-На основу анализе дела стичу знања о приповедним поступцима, перспективи приповедача
-Упоређују народно и уметничко прозно стваралаштво и уочавају сличности и разлике
Самоевалуација и евалуација
Повезивање са савременошћу
Корелација су другим предметима: српски, ликовно, веронаука, географија

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика:

Граматика: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика
Домаћи задатак
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика
Рад на тексту-групни рад 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова
Домаћи задатак
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Писана провера-вежба 

Правопис:
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова
Домаћи задатак-Радна свеска 
Писана провера-вежба

Усмено изражавање:
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова
Презентације ученика, панои
Домаћи задатак 
Писана провера-вежба дебата

Књижевност:
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова
Домаћи задатак
Провера

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

Део школског програма биће индивидуални планови за ученике којима је  потребна додатна
подршка због сметњи и тешкоћа у развоју и учењу, као и надареним ученицима.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Разред: Седми
Недељни број часова: 2
Годишњи број часова: 72
Циљ
Циљ учења  страног  језика  јесте  да  се  ученик  усвајањем  функционалних  знања  о  језичком
систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и
усмену комуникацију  и стекне  позитиван  однос према другим језицима  и културама,  као  и
према сопственом језику и културном наслеђу.

Комуникативна функција Језички садржаји
ПОЗДРАВЉАЊЕ И

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/

Hi Sophie, how are you/ have you been? Fine!/ Pretty 
good!/Great!/ Never been better!/Not bad!/As usual./A little 
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ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И

ДРУГИМА

busy actually!/I’ve been busy studying, how about you?/Thanks 
for asking, and you?
It was nice meeting you. It was nice/a pleasure meeting you as 
well/too./You as well/too./I hope to see you again./I look 
forward to meeting/seeing you again. Say hello/hi to your 
family.
Is Dorian your first name? No, it’s my middle name. My first 
name is David. What’s your first/middle/last name/family name/
surname? 
I was named after my great-grandfather, who was Russian. Who
were you named after? My godparents chose this name for me.
I grew up/was raised in Serbia, but my parents moved to 
Australia when I was ten. My paternal grandparents are still 
alive, but my maternal grandparents died when I was a child.
These are my classmates, Vasilije and Neda; we’ve been friends 
for years. We belong to the the Drama Club, and we meet once a
week/every Thursday afternoon. Which school club do you 
belong to?
Who’s that girl on the right/left - the one in the leather jacket 
and plain T-shirt? The picture was taken a few years ago, but it 
must be Elena, a girl from my class. She plays the guitar in the 
school orchestra. What instrument do you play?
Luka and I go to the same school, but we aren’t in the same 
class. We get on/along very well, although we don’t always 
agree about everything. He doesn’t live in my street; however, 
he lives very close to me, just round the corner. Who do you get 
on/along (well) in your class/school/family?
Phillip’s quite brainy, and he’s really good with computers,  but 
he’s been really bad-tempered since his parents got divorced. 
Who has he lived with since then?

The Present Simple Tense за изражавање сталних и 
уобичајених радњи
The Past Simple Tense глагола to be и осталих глагола 
(правилних и неправилних)
The Past Continuous Tense 
The Present Perfect Tense учесталијих глагола (правилних и 
неправилних)
Питања са Who/What/Which/Where/When/Why… 
Питања са препозиционим глаголима
Употреба и изостављање чланова при ближем одређивању 
лица, у фиксним изразима (go to school/by car/on foot...), са 
основним географским појмовима (називима улица, градова,
држава...)
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима (Present 
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Simple, Past Simple, Future Simple)

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe 
комуникације; имена и надимци; родбина, породични 
односи и родбинске везе. Већи градови у земљама циљне 
културе.

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

What’s he/she like? He’s smart and confident, but he’s slightly 
irresponsible at times. What does he/she look like? She’s of 
medium height/build and she’s got medium length straight/wavy/
curly hair. She usually wears sporty clothes – she must love 
sports!
My sister’s too young to take the driving test. My brother isn’t 
tall enough to play basketball.
Fast food is unhealthy, isn’t it? These potatoes are too salty, 
aren’t they?
Our results look great compared to theirs. We can’t be worse 
than them.
The lamp is broken! The news is fascinating/unbelievable.
What an enormous fish! What a lovely drawing! What lovely 
weather! How interesting/boring!
You can see/There’s a church in the middle/in the background/in
front of the picture.
I didn’t enjoy the amusement park – it was too scary! 
It was -10 degrees on the mountain - it was freezing cold and 
snowy. 
It rained/ snowed more heavily than last night. 
What’s the title of the book/film?It’s a novel/film entitled...
Serbia is situated at the crossroads of Central and Southeast 
Europe. Belgrade is located at the confluence of the Danube and
Sava Rivers.
The United Kingdom consists of four countries: England,  
Wales, Scotland and Northern Ireland.
The UK national anthem is called “God Save the Queen“, while 
the US national anthem is called “The Star Spangled Banner“. 
What’s Serbian national anthem called? It’s “God of Justice“.
What is/are the most endangered animal species in the world?
What is/are the most popular teen TV series in your country?
In Serbian tradition godparents are usually given the 
responsibility for naming a newborn child.

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за 
изражавање појава, радњи, стања и збивања у садашњости, 
The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за 
изражавање  појава, радњи, стања и збивања у прошлости
Поређење прилога 
Придеви са наставцима –ed и –ing 
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Too (adjective) to... / (not) enough (adjective) to...
Творба и употреба прилога за начин (beautifully, quickly, 
happily, well, bаdly, fast, hard...)
Употреба одређеног члана код поређења придева/прилога
Употреба/изостављање одређеног члана са основним 
географским појмовима (називима градова, држава, река...)
Релативне заменице who, which, that, whose, where...
Неодређене заменице (somebody, something, anybody, 
anything, nobody, no one, nothing, everything…).
Питања са What…like, How, Why…  
Негативни префикси un-, im-, ir-...
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима (Present 
Simple, Past Simple, Future Simple)
What (a/an) + adjective + noun
Question tags

(Интер)културни садржаји: особености наше земље и 
земаља говорног подручја циљног језика (знаменитости, 
географске карактеристике и сл.)

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ
И РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ

Have a slice of bread! 
Help yourself/yourselves to the sandwiches!
Less/More, please! 
He should cut down on sweets, shouldn’t he?
If you experience any form of bullying, you should immediately 
report it to the teachers.
What should/shall I do if my Facebook account gets hacked?
Are we meeting Pavle and Dorotea in front of the cinema?
Let’s go sightseeing, shall we?
We’ll play in the garden if the weather gets better, won’t we?
I’m on the team, aren’t I?
I’ll keep my fingers crossed for you!
Why don’t we download some music from the Internet?
Let me show you!
It’s lesson/break/quiz time!
The game is over!
They asked me to join their team. 
The doctor told me to stay in bed and drink plenty of fluids.
She advised us to take a bus downtown/not to drink the water.

Should за давање савета
Изрази: How about…? What about…? Why don’t we…? Would 
you like…? Do you want…?  Shall we…? Let’s... 
Модални глаголи за изражавање предлога - 
can/could/may/might
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Заповедни начин
The Present Continuous Tense за унапред договорене радње
Question tags
Индиректни предлози и савети
Први кондиционал
Повратне заменице

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање 
предлога, савета и позива и реаговање на предлоге, савете и 
позиве.

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ,
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА,

ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И
ЗАХВАЛНОСТИ

Can I have my magazine back?
Can/Could we have some advice/information about the trip?
Could you speak a bit more slowly/speak up, please? 
Mother told the children to stop arguing/fighting.
The flight attendant told the passangers to fasten their seat belts.
The librarian asked us not to make noise in the library.
Will you leave me alone, please? He asked me to leave him 
alone.
She promised/refused to let me use her laptop/dictionary. 
I’m sorry for your loss!/I’m sorry to hear that! Thank you for 
your sympathy/kindness!
He thanked me for my help/support. 
Sorry for being late. Thanks for coming. Thank you in advance!
I´ll put it down so that I don´t make the same mistake again!

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева –   
can/could/may/will
Индиректне наредбе и молбе
Gerund/Infinitive

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације,
значајни празници и догађаји, честитања.

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
УПУТСТАВА If you want to help the charity, email... or call...

If you want to recycle, sort out/separate different materials and 
put them in recycling containers.
You can set up your account in just a few steps.
Once you have finished, you can save your work and share the 
link.
Make sure you check your essay for spelling mistakes before you
hand it in!
Make/ Do a class survey on their reading habits/ media 
preferences. Compare/ Present the results.
The form must be completed in ink. 
Write your name and address in block capitals. 
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Fill in the blanks. 
Don't let go of the handlebar on that bike! 
Keep your dog on a leash!
Hold on! Hold the line!
When a challenge is given don’t step back. Step up!

Први кондиционал
Заповедни начин
Пасивни облик модалних глагола

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са
степеном формалности и ситуацијом.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ How long does it take you to get to school?It takes me half an 

hour if I go by bus, but this week Dad’s driving me to school, so 
it’s taking me only half the time.
Who’s the teacher telling off?
What are the police looking for? 
She’s getting dressed for the party, isn’t she? The children are 
dressed up for the celebration, aren’t they?
My parents have been married since 2002.
Can you do a handstand/ a cartwheel/ a forward/backward roll/ 
a split/ a bridge?
We’ve been able to use the application for over a year now.
Teenagers don’t watch TV as often as they used to.
My neighbours have got a very big house with a swimming pool 
- they must be rich!
Pavle can’t be on holiday – I’ve just seen him!
In Serbian tradition, if you hiccup, someone is talking about 
you. 
Plants die if they don't get enough water.
The novel/film is based on an oral folk story/a historic fact.

The Present Simple Tense за изражавање сталних и 
уобичајених радњи
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и 
привремених радњи.
Разлике у употреби глаголских облика The Present Simple 
Tense и The Present Continuous Tense
The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које 
су почеле у прошлости и још увек трају
Нулти кондиционал
Питања са препозиционим глаголима 
Can за изражавање способности у садашњости
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима (Present 
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Simple)
Question tags

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у 
школи и у ширем окружењу – наставне и ваннаставне 
активности; распусти и путовања; традиција и обичаји.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ It was very nice/kind of Nadja to help me with my homework.

Nicholas did very well in his test – better than in the previous 
one!
Lara was born in Canada, but her family moved to the USA two 
years ago. Which US state did they move to?
Have you ever read this book? No, but I’d like to.
Has Marco finished his exams yet?
She has already had supper, hasn’t she?
It’s been ages since we last met, hasn’t it?
Everybody enjoyed themselves, didn’t they?
We’ve won! They’ve lost!
Have the police been able to find the criminals who robbed the 
bank?
When we looked up we could see the stars.
I broke my glasses so I couldn’t see the board at school.
It was raining when I left home this morning. 
While we were watching TV, I fell asleep. 
Who were you talking to when I saw you at the party? 
What was Isaac Newton doing when he discovered the law of 
gravity? He was sitting in his garden when an apple fell on his 
head.
I didn’t use to like animals, but I do now.
What kind of TV programmes did you use to watch when you 
were a child?
Robin Hood used to take from the rich and give to the poor.
The Indians didn’t use to hunt with guns, they used to hunt with 
bows and arrows.
The plane was late so we had to wait for ages.
It was very warm so we didn’t have to wear jumpers.
Did you have to study hard for your maths test?
I was given a lot of useful advice/information about the project.
How many people were killed in the 
hurricane/flood/earthquake?
How many homes were destroyed by the 
hurricane/flood/earthquake?
What was the deadliest hurricane/flood/earthquake?
America was discoverd in 1492. When was George Washington 
elected the first president of the United States?
Peter I reigned as the last King of Serbia and as the first King of
the Serbs, Croats and Slovenes. When was he proclaimed King 
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of Serbia?
Queen Elizabeth II has ruled Britain since 1952, when her 
father, King George VI, died. When was she crowned?
“The Bridge on the Drina“was written by Ivo Andrić. Who was 
“Oliver Twist“ written by?

The Past Simple Tense  правилних и неправилних глагола, 
све употребе
The Past Continuous Tense, све употребе 
Контрастирање употребе и значења глаголских облика The 
Past Simple Tense  и The Past Continuous Tense
The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и 
радњи у неодређеној прошлости и са ever, never, just, 
already, yet…
Контрастирање употребе и значења глаголских облика The 
Past Simple Tense  и The Present Perfect Simple Tense
Used to 
Could и was/were able to за изражавање способности у 
прошлости
Питања са Who/What/Which/Where/When/Why… 
Питања са препозиционим глаголима
Пасивни облик глагола у простим временима  (Past Simple)
Question tags

(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална 
открића; важније личности из прошлости

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА, НАМЕРА,

ПРЕДВИЂАЊА)
I’m going to the dentist’s/doctor’s tomorrow morning.
Anja is spending the weekend at her grandparents’.
My auntie Sara is getting married next month. 
My mum’s flying to Rome this afternoon. What time does her 
plane leave?
The project will/could/may/might be finished by the end of the 
month.  
Will you be able to hand in your project in time?
I hope the rain will stop soon!
Look at the bright sky – it’s going to be a lovely day today!
The car’s going to hit the child! We’re going to miss the train!
Mina’s going to take the final exam at the end of term - I’m sure 
she’ll pass it. 
I’ll let you know as soon as I get the results!
Let's cross that bridge when we come to it! 
The teacher will get angry if we don’t finish our homework, 
won’t he? 
If Nenad doesn’t do any revision for his exam, he will get bad 
marks and fail it.
I haven’t heard from my cousins for ages - I’ll text them to check
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if they’re OK.
What will happen if we don't stop polluting our planet?
In Serbian tradition, if your left palm is itching, you will get 
money, but if it’s the right one then you will give money.

The Present Continuous Tense за изражавање унапред 
договорених/испланираних радњи
The Present Simple Tense за изражавање будућих радњи које 
су део утврђених распореда/програма
The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у 
тренутку говора, обећања и предвиђања на основу знања, 
искуства и веровања
Модални глаголи за изражавање вероватноће: 
could/may/might
Going to за изражавање планова, намера и предвиђања на 
основу чулних опажања
Временске зависне реченице за изражавање будућности и 
одговарајући везници (when, after, before, as soon as...)
Stative verbs (promise, believe, think, hope...)
Пасивни облик глагола у простим временима (Future Simple)
Question tags
Will be able to за изражавање способности у будућности

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са
степеном формалности и ситуацијом; традиција и обичаји.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Комуникативна  настава  језик сматра  средством  комуникације.  Стога  је  и  програм
усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и
продукује.  Табеларни  приказ  наставника  постепено  води  од  исхода  преко  комуникативне
функције као области до препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним
функцијама  које  у  настави  оспособљавају  ученика  да  комуницира  и  користи  језик  у
свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у
настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи
ставови:

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

 говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;
 наставник треба да буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене

културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе;
 битно је значење језичке поруке;
 знања ученика мере се јасно одређеним  релативним критеријумима тачности и

зато узор није изворни говорник;
 с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или
индивидуалног  решавања  проблема,  потрагом  за  информацијама  из  различитих
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извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем
мање или  више  сложених  задатака  у  реалним  и  виртуелним  условима  са  јасно
одређеним контекстом, поступком и циљем;

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

 сви  граматички  садржаји  уводе  се  индуктивном  методом  кроз  разноврсне
контекстуализоване  примере  у  складу  са  нивоом,  а  без  детаљних  граматичких
објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање
се  вреднује  и  оцењује  на  основу  употребе  у  одговарајућем  комуникативном
контексту.

Комуникативно-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.

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ

Технике/активности
Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало

да трају дуже од 15 минута.
Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа

(слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји,
отвори/затвори свеску, итд.).

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације
итд.).

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове,

додати  делове слике,  допунити  информације,  селектовати  тачне  и нетачне  исказе,  утврдити
хронологију и сл.).

Игре примерене узрасту
Класирање  и  упоређивање  (по  количини,  облику,  боји,  годишњим  добима,  волим/не

волим, компарације...).
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Решавање „проблем-ситуација“ у разреду, тј. договори и мини-пројекти.
„Превођење“ исказа у гест и геста у исказ.
Повезивање  звучног  материјала  са  илустрацијом  и  текстом,  повезивање  наслова  са

текстом или, пак, именовање наслова.
Заједничко  прављење  илустрованих  и  писаних  материјала  (планирање  различитих

активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге
манифестације).

Разумевање писаног језика:
 уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род,

број, глаголско време, лице...);
 одговарање на једноставнија питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки

избор;
 извршавање прочитаних упутстава и наредби;
 ређање чињеница логичким или хронолошким редоследом.

Писмено изражавање:
 проналажење  недостајуће  речи  (употпуњавање  низа,  проналажење  „уљеза",

осмосмерке, укрштене речи, и слично);
 повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;
 попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг);
 писање честитки и разгледница;
 писање краћих текстова.


Увођење дечије  књижевности и транспоновање у друге медије:  игру,  песму,  драмски израз,
ликовни израз.
Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године.

ЛИСТА ИСХОДА, СТАНДАРДА И МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Р.БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАР
ДИ

ПОСТИГН
УЋА

УЧЕНИКА

ИСХОДИ

На крају
теме/области/модула

, ученик ће бити у
стању да:

1.              STARTER UNIT 

Слушање и читање  
једноставнијих текстова који
се односе на поздрављање и 
представљање; реаговање на
усмени или писани импулс 
саговорника (наставника, 

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 

1.1.1.  1.1.2.  
1.1.3.  1.1.4.  
1.1.5.  1.1.8.  
1.1.10.  
1.1.11.  
1.1.12.  
1.1.13.  
1.1.14.  

– разуме 
једноставније 
текстове који се 
односе на 
поздрављање, 
представљање и 
тражење/давање 
информација 
личне природе;
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вршњака и сл.) и иницирање 
комуникације; усмено и 
писано давање информација 
о себи и тражење и давање 
информација о другима.

Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.15.  
1.1.17.  
1.1.18. 
1.1.20.  
1.1.21.  
1.1.22.  
1.1.23.  1.2.1.
1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.   
2.1.1.   2.1.2. 
2.1.3. 2.1.12. 
2.1.13.  
2.1.15. 
2.1.16.   
2.1.20.  
2.1.24.  
2.1.25.  
2.1.26.  2.2.1.
2.2.2.  2.2.3.  

– поздрави и 
отпоздрави, 
представи себе и 
другог користећи 
једноставнија 
језичка средства;

– размени 
једноставније 
информације 
личне природе; 

– у неколико 
везаних исказа 
саопшти 
информације о 
себи и другима.

2.        EXTREME LIVING

Слушање и читање 
једноставнијих текстова у 
којима се описују бића, 
предмети,  места,  појаве, 
радње, стања и збивања; 
усмено и писано описивање/ 
поређење живих бића, 
предмета, појава, местâ, из 
искуственог света и 
фикционалног спектра.

Слушање и читање 
једноставнијих текстова 
којима се изражава 
допадање/недопадање; 
усмено и писано изражавање
допадања/ недопадања.

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5.  1.1.7.  
1.1.8.   1.1.9  
1.1.10.  
1.1.11. 
1.1.12.  
1.1.13.   
1.1.17.  
1.1.18. 
1.1.20.  
1.1.21. 
1.1.22.  
1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.   
2.1.1.   2.1.2. 
2.1.3. 2.1.6   
2.1.12.  
2.1.13.   
2.1.14   

– разуме 
једноставније 
текстове који се 
односе на опис 
особа, биљака, 
животиња, 
предмета, места, 
појaва, радњи, 
стања и збивања;

– опише и упореди 
жива бића, 
предмете, места, 
појаве, радње, 
стања и збивања 
користећи 
једноставнија 
језичка средства;

– разуме 
једноставније 
исказе који се 
односе на 
изражавање 
допадања и 
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2.1.15.  
2.1.20. 2.1.23
2.1.24.  
2.1.25. 
2.1.26.  2.2.1.
2.2.2.  2.2.3. 
2.2.4.  2.3.1. 
2.3.2.

недопадања и 
реагује на њих;

– изрази допадање 
и недопадање уз 
једноставније 
образложење.

3.

  
CUMULATIVE REVIEW 1

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 
1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  
2.1.22. 
2.1.23.   
2.2.1. 2.2.2.  
2.2.3. 2.2.4.  
2.3.1. 2.3.2.  

– процени 
постигнућа везана
за тему 1;

– примени стечена 
знања и вештине 
кроз проверу 
лексике и 
језичких 
структура  које се
односе на теме и 
наведене 
комуникативне 
функције, а које 
су се радиле у 
теми 1, вештине 
слушања, говора, 
читања и писања, 
као и знања о 
језику

– систематизује и 
класификује 
градиво.

4.        A BALANCING ACT

Слушање и читање 
једноставнијих исказа у 
којима се изражавају 
дозволе, упозорења, правила
понашања и обавезе; 

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 

1.1.1. 1.1.2  
1.1.3 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8.  1.1.9.  
1.1.10.  
1.1.11.  

– разуме 
једноставније 
исказе који се 
односе на 
дозволе, забране, 
упозорења, 
правила 
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постављање питања у вези 
са забранама, дозволама, 
упозорењима, правилима 
понашања и обавезама и 
одговарање на њих; усмено 
и писано саопштавање 
забрана, дозвола, упозорења,
правила понашања и 
обавеза.

Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.12.  
1.1.13.  
1.1.16  
1.1.17. 
1.1.18. 
1.1.20. 
1.1.21.  
1.1.22.  
1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4.  1.3.1.  
2.1.1.  2.1.2.  
2.1.3.  2.1.6.  
2.1.7.  2.1.12.
2.1.13.  
2.1.14.  
2.1.15.  
2.1.19.  
2.1.17. 
2.1.20.  
2.1.21. 
2.1.22.  
2.1.24.  
2.1.25.  
2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2.  2.2.3.  
2.2.4.  2.3.1.  
2.3.2. 

понашања и 
обавезе и реагује 
на њих;

– размени 
једноставније 
информације које 
се односе на 
дозволе, забране, 
упозорења, 
правила 
понашања и 
обавезе код куће, 
у школи и на 
јавном месту.

5. CUMULATIVE REVIEW 2 Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 
1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  

– процени 
постигнућа везана
за тему 2;

– примени стечена 
знања и вештине 
кроз проверу 
лексике и 
језичких 
структура  које се
односе на теме и 
наведене 
комуникативне 
функције, а које 
су се радиле у 
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1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  
2.1.22. 
2.1.23.   
2.2.1. 2.2.2.  
2.2.3. 2.2.4.  
2.3.1. 2.3.2.  

теми 2, вештине 
слушања, говора, 
читања и писања, 
као и знања о 
језику

– систематизује и 
класификује 
градиво.

6. ART ALL AROUND US
Слушање и читање 
једноставниjих текстова који
садрже предлоге; усмено и 
писано преговарање и 
договарање око предлога и 
учешћа у заједничкој 
активности; писање 
позивнице за 
прославу/журку или имејла/ 
СМС-а којим се уговара 
заједничка активност; 
прихватање/одбијање 
предлога, усмено или 
писано, уз поштовање 
основних норми учтивости и
давање одговарајућег 
оправдања/ изговора; 
образложење спремности за 
прихватање предлога, уз 
исказивање емотивних и 
експресивних реакција 
(радости, усхићености и сл.).

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2  
1.1.3 1.1.4. 
1.1.5.  1.1.6. 
1.1.7.  1.1.8.  
1.1.9.  1.1.10.
1.1.11.  
1.1.12.  
1.1.13.  
1.1.16. 
1.1.17. 
1.1.18. 
1.1.20. 
1.1.22.  
1.1.23.  1.2.1.
1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4.  
2.1.1.  2.1.2.  
2.1.3. 2.1.5.  
2.1.6.  2.1.7. 
2.1.8.  2.1.10.
2.1.12.  
2.1.13.  
2.1.14.  
2.1.15.  
2.1.19.  
2.1.17. 
2.1.20.  

– разуме 
једноставније 
предлоге, савете и
позиве на 
заједничке 
активности и 
одговори на њих 
уз одговарајуће 
образложење;

– разуме 
једноставније 
текстове у којима 
се описују 
искуства, 
догађаји и 
способности у 
прошлости;

– размени 
појединачне 
информације 
и/или неколико 
информација у 
низу о 
искуствима, 
догађајима и 
способностима у 
прошлости;

– опише у неколико
краћих, везаних 
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2.1.21. 
2.1.22. 
2.1.24.  
2.1.25.  
2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2.  2.2.3.  
2.3.1.  2.3.2.

исказа искуства, 
догађај из 
прошлости;

7.

   ADVENTURE

Слушање и читање 
једноставниjих текстова који
садрже предлоге; усмено и 
писано преговарање и 
договарање око предлога и 
учешћа у заједничкој 
активности; писање 
позивнице за 
прославу/журку или имејла/ 
СМС-а којим се уговара 
заједничка активност; 
прихватање/одбијање 
предлога, усмено или 
писано, уз поштовање 
основних норми учтивости и
давање одговарајућег 
оправдања или изговора; 
образложење спремности за 
прихватање предлога, уз 
исказивање емотивних и 
експресивних реакција 
(радости, усхићености и сл.).

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 
1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  
2.1.22. 
2.1.23.   
2.2.1. 2.2.2.  
2.2.3. 2.2.4.  
2.3.1. 2.3.2.  

– упути предлоге, 
савете и позиве 
на заједничке 
активности 
користећи 
ситуационо 
прикладне 
комуникационе 
моделе;

– затражи и 
пружи додатне 
информације у 
вези са 
предлозима, 
саветима и 
позивима на 
заједничке 
активности.

8. THE FIRST WRITTEN
TEST

Компетенција за 
учење, Естетичка 
компетенција; 
Решавање проблема; 

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 

– процени 
постигнућа везана
за Unit 1-4;

– примени стечена 
знања и вештине 
кроз проверу 
лексике и 
језичких 
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1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  
2.1.22. 
2.1.23.   
2.2.1. 2.2.2.  
2.2.3. 2.2.4.  
2.3.1. 2.3.2.  

структура  и 
знања о језику

– систематизује и 
класификује 
градиво.

9. LET’S TALK

Слушање и читање 
једноставнијих текстова у 
вези са одлукама, 
плановима, намерама и 
предвиђањима; усмено и 
писано договарање/ 
извештавање о одлукама, 
плановима, намерама и 
предвиђањима.

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2  
1.1.3 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8.  1.1.9.  
1.1.10.  
1.1.11.  
1.1.12.  
1.1.13.  
1.1.16.  
1.1.17.  
1.1.20.  
1.1.21.  
1.1.22.  
1.1.23.  1.2.1.
1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4.  1.3.1.  
1.3.2.  1.3.5.  
2.1.1.  2.1.2.  
2.1.3.  2.1.6.  
2.1.7.  2.1.8.  
2.1.12.   
2.1.13.  

– разуме 
једноставније 
исказе који се 
односе на одлуке,
обећања, планове,
намере и 
предвиђања и 
реагује на њих;

– размени 
једноставније 
исказе у вези са 
обећањима, 
одлукама, 
плановима, 
намерама и 
предвиђањима;

– саопшти шта 
он/она или неко 
други планира, 
намерава, 
предвиђа.
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2.1.14.  
2.1.15.  
2.1.20.  
2.1.21.  
2.1.22.  2.2.1.
2.2.2.   2.2.3. 
2.3.2. 

10.

FEARS
Слушање и читање 
једноставнијих текстова у 
вези са жељама, 
интересовањима, потребама,
осетима и осећањима; 
усмено и писано договарање
у вези са задовољавањем 
жеља и потреба; предлагање 
решења у вези са осећањима 
и потребама; усмено и 
писано исказивање својих 
осећања и реаговање на 
туђа.

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 
1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  
2.1.22. 
2.1.23.   
2.2.1. 2.2.2.  
2.2.3. 2.2.4.  
2.3.1. 2.3.2.  

– разуме 
уобичајене изразе
у вези са жељама,
интересовањима, 
потребама, 
осећањима и 
реагује на њих;

– изрази жеље, 
интересовања, 
потребе, осете и 
осећања 
једноставнијим 
језичким 
средствима;

– разуме 
једноставније 
исказе који се 
односе на 
количину, 
димензије и цене;

– размени 
информације у 
вези са 
количином, 
димензијама и 
ценама.

    
11.

      CUMULATIVE  
REVIEW 3

Компетенција за 
учење, Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  

 процени  постигнућа
везана за теме 5 и 6;

– применистечена 
знања и вештине 
кроз проверу 
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Сарадња 1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 
1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  
2.1.22. 
2.1.23.   
2.2.1. 2.2.2.  
2.2.3. 2.2.4.  
2.3.1. 2.3.2.  

лексике и 
језичких 
структура, као и 
знања о језику;

– систематизује и 
класификује 
градиво.

12. SCHOOL LIFE

Слушање и читање 
једноставнијих текстова у 
којима се тражи и износи 
мишљење и изражава 
слагање/неслагање; усмено и
писано тражење изношење 
мишљења и изражавање 
слагања и неслагања.

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2  
1.1.3 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8.  1.1.9.  
1.1.10.  
1.1.11.  
1.1.12.  
1.1.13. 
1.1.14. 
1.1.16.  
1.1.17.  
1.1.20. 
1.1.22.  
1.1.23.  1.2.1.
1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4.  1.3.1. 
2.1.1.  2.1.2.  
2.1.3.  2.1.6.  
2.1.7.  2.1.12.
2.1.13.  

– разуме 
једноставније 
исказе којима се 
тражи мишљење 
и реагује на њих;

– изражава 
мишљење, 
слагање/неслагањ
е и даје кратко 
образложење.
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2.1.14.  
2.1.15.  
2.1.16.  
2.1.19.  
2.1.20.  

13.

THE SECOND WRITTEN
TEST

Компетенција за 
учење, Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема

1.1.1.  1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5.  1.1.7.  
1.1.8.  1.1.9.  
1.1.10.  
1.1.11.  
1.1.12.  
1.1.13.  
1.1.14.  
1.1.15.  
1.1.20.  1.2.1.
1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4.  1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1.  2.1.2.  
2.1.3.  2.1.6. 

– процени 
постигнућа везана
за Unit 5–7;

– примени стечена 
знања и вештине 
кроз проверу 
лексике и 
језичких 
структура, као и 
знања о језику

– систематизује и 
класификује 
градиво.

14. GREEN PLANET

Слушање и читање 
једноставнијих исказа 
којима се нешто честита, 
тражи/нуди помоћ, услуга, 
обавештење или се изражава
извињење, захвалност; 
усмено и писано честитање, 
тражење и давање 
обавештења, упућивање 
молбе за помоћ/услугу и 
реаговање на њу, 
изражавање извињења и 
захвалности.

Слушање и читање описа и 
размењивање исказа у вези 
са сталним, уобичајеним и 
тренутним догађајима/ 

Компетенција за 
учење, Дигитална 
компетенција, 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву; Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; Одговоран 
однос према околини

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 
1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  

– разуме 
уобичајене молбе 
и захтеве и 
реагује на њих;

– упути уобичајене 
молбе и захтеве;

– честита, захвали и
извини се 
користећи мање 
сложена језичка 
средства;

– разуме 
једноставније 
текстове у којима 
се описују радње 
и ситуације у 
садашњости;

– разуме 
једноставније 
текстове у којима 
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активностима и 
способностима; усмено и 
писано описивање 
активности, радњи и 
способности у садашњости.

2.1.22. 
2.1.23.   
2.2.1. 2.2.2.  
2.2.3. 2.2.4.  
2.3.1. 2.3.2.  

се описују 
способности и 
умећа;

– размени 
појединачне 
информације 
и/или неколико 
информација у 
низу које се 
односе на радње у
садашњости;

– опише радње, 
способности и 
умећа користећи 
неколико везаних 
исказа.

15.

   CUMULATIVE  REVIEW
4

Компетенција за 
учење, Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање проблема; 
Сарадња; 

1.1.1. 1.1.2.  
1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.7.  
1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10. 
1.1.11.  
1.1.12. 
1.1.13.  
1.1.14. 
1.1.15.  
1.1.20. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3.  
1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  
2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8.  
2.1.20. 
2.1.21.  

– процени 
постигнућа везана
за теме 7 и 8;

– примени стечена 
знања и вештине 
кроз проверу 
лексике и 
језичких 
структура, као и 
знања о језику

– систематизује и 
класификује 
градиво.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА / НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку
школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и
вредновања  ученичких  постигнућа  и  напредовања.  Тај  процес  се  реализује  формативним  и
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сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа
ученика  различитим  инструментима  (дијагностички  тестови,  самоевалуација,  језички
портфолио,  пројектни  задаци  и  др.),  сумативним  оцењивањем  (писмени  задаци,  завршни
тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на
крају  одређеног  временског  периода  (крај  полугодишта,  године,  циклуса  образовања).
Формативно вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада
и средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес
рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини
на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и
вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима
које стварају стрес  код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа.  Оцењивањем и
вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет
и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем
код ученика, а не истицање њихових грешака. 

Елементи  који  се  вреднују  су  разноврсни  и  треба  да  допринесу  свеопштој  слици  о
напредовању  ученика,  јачању  њихових  комуникативних  компетенција,  развоју  вештина  и
способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих
елемената  као  што  су  језичке  вештине  (читање,  слушање,  говор  и  писање),  усвојеност
лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду
на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања
неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са
техникама,  типологијом  вежби  и  врстама  активности  које  су  примењиване  на  редовним
часовима,  као  и  начинима  на  који  се  вреднују  постигнућа.  Таква  правила  и  организација
процеса  вредновања  и  оцењивања  омогућавају  позитивну  и  здраву  атмосферу  у  наставном
процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник,
као и ученик – ученик, а уједно помажу ученику да разуме важност и смисленост вредновања и
подстичу  га  на  преузимање  одговорности  за  властито  планирање  и  унапређивање  процеса
учења.

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ

Српски  језик  (објашњења  за  непознате  речи,  порекло  речи  у  нашем  језику,  поређење
граматичких особина), Историја,  (друштвено-историјска локализација текстова и ликова који
се у њима појављују, историјски оквири културног развоја земаља у којима се говори енглеским
језиком и других земаља), Географија (географске и демографске одлике земаља у којима се
говори  енглеским  језиком).  Ликовна  култура  (илустрације  текстова),  Музичка  култура
(усвајање језика кроз слушање музике различитих жанрова), Математика (математички модели
у служби веће сликовитости градива из граматике и језика, дијаграми, графикони), Грађанско
васпитање (поштовање правила учтиве комуникације). 
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НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА

Неки  од  препоручених  начина  прилагођавања  програма  образовања  ученицима  којима  је  потребна
додатна образовна подршка: 

 просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај
седења,  избор  градива  за  учење и  вежбање,  прилагођавање  задатака,  начина  и  врста
оцењивања, домаћих...)

 што  већа  индивидуализација  наставе,  а  посебно  са  ученицима  којима  је  потребна
додатна образовна подршка и надареним ученицима 

 размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи 

 коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја.

ГЕОГРАФИЈА
Разред: Седми
Недељни број часова: 2
Годишњи број часова: 72

Циљ  наставе  географијеје  усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским
објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у међупростору.
Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и
месту и улози наше државе у свету.
Задаци наставе географије су вишеструки. Настава географије треба да допринесе: 

 Стицању знања о основним објектима, појавама и процесима на Земљи;
 Картографском  описмењавању,  употреби  географских  карата  и  других  извора

информација у процесу учења и истраживања у свакодневном животу;
 Стицање знања о објектима,  појавама и процесима  у  географском омотачу  Земље и у

непосредном окружењу;
 Разумевању узрочно-последничне повезаности појава и процеса у географском омотачу;
 Развијању  географског  мишљења  заснованог  на  повезаности  и  међуусловљености

географских појава и процеса у простору и времену;
 Развијању  естетских   опажања  и  осећања  проучавањем  и  упознавањем  природних  и

других феномена у геопростору;
Развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине..

РЕДНИ ОБЛАСТ/ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ ИСХОДИ СТАНДАРДИ
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БР.
ОБЛАСТИ

/
ТЕМЕ

ТЕМА КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(по

областима/темама) –
из ЗОСОВa навести

компетенције које ће
се ПОСЕБНО

развијати у оквиру
одређених тема

(само их
излистати из

програма наставе
и учења) – не

мора по
областима (то се

ради у
оперативном где
се општи исходи

даље
конкретизују)

(издвојити стандарде
чијем остваривању ће се

посветити посебна пажња
у датом разреду – сва три
нивоа излистати, не мора

по областима)

1.
РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА

Компетенција за  
учење;

Естетичка 
компетенција;      
Комуникација

 дефинише 
границе 
континента и 
показује на 
карти океане 
и мора 
којима је 
проучавани 
континент 
окружен и 
лоцира 
највећа 
острва, 
полуострва, 
мореузе, 
земљоузе, 
пролазе, 
ртове;

 проналази на 
карти државе
проучаване 
регије и 
именује их;

 приказује на 
немој карти: 
континенте, 
океане, мора, 
облике 
разуђености 
обала, низије,
планине, 
реке, језера, 
државе, 
градове;

 класификује 
облике 
рељефа, 
водне објекте
и живи свет 
карактеристи

                  Основни ниво
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
Карте
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.1.одређује стране 
света у простору и на 
географској карти
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 

ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије

2. ГЕОГРАФСКЕ
РЕГИЈЕ 
ЕВРОПЕ 

Компетенција за
учење;                Рад

са подацима и
информацијама;

Естетичка
компетенција;
Комуникација;

               Основни ниво
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
карте
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава 
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Одговорно  учешће  у
демократском
друштву;
Сарадња;  Дигитална
компентенција;
Решавање проблема;
Одговоран  однос
према околини

чан за 
наведену 
територију; 

 анализира 
утицај 
географске 
ширине, 
рељефа, 
односа копна 
и мора, 
морских 
струја, 
вегетације и 
човека на 
климу; 

 објашњава 
настанак 
пустиња на 
територији 
проучаваног 
континента;

 проналази 
податке о 
бројном 
стању 
становништв
а по 
континентим
а, регијама и 
одабраним 
државама и 
издваја 
просторне 
целине са 
највећом 
концентрациј
ом 
становништв
а у свету;

 укаже на 
узроке и 
последице 
кретања 
броја 
становника, 
густине 
насељености,
природног 
прираштаја, 
миграција и 
специфичних

њихов просторни распоред
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
привр.делатности и гране
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве
и процесе и односе који су 
представљени 
моделом,сликом,графиком,т
абелом,шемом
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.3.1.разликује и 
објашњава 
кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
привреде и пр. делатности
ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије

3. АЗИЈА Компетенција за
учење;                Рад Основни ниво
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са подацима и
информацијама;

Естетичка
компетенција;
Комуникација;
Одговорно  учешће  у
демократском
друштву;
Сарадња;  Дигитална
компентенција;
Решавање проблема

структура 
становништв
а по 
континентим
а, регијама и 
у одабраним 
државама;

 тумачи и 
израђује 
тематске 
карте 
становништв
а по 
континентим
а, регијама и 
одабраним 
државама;

 описује 
узроке и 
последице 
урбанизације 
на 
различитим 
континентим
а, регијама и 
у одабраним 
државама;

 доведе у везу 
природне 
ресурсе са 
степеном 
економске 
развијености 
појединих 
регија и 
одабраних 
држава;

 уз помоћ 
географске 
карте 
објашњава 
специфичнос
ти појединих 
просторних 
целина и 
описује 
различите 
начине 
издвајања 
регија;

 објасни 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
карте
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни распоред
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
привр.делатности и гране
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве
и процесе и односе који су 
представљени 
моделом,сликом,графиком,т
абелом,шемом
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.3.1.разликује и 
објашњава 
кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
привреде и пр. делатности
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формирање 
политичке 
карте света;

 објашњава 
узроке и 
последице 
глобалних 
феномена као
што су 
сиромаштво, 
унутрашње и 
спољашње 
миграције, 
демографска 
експлозија и 
пренасељено
ст, болести и 
епидемије, 
политичка 
нестабилност
;

 доводе у везу
квалитет 
живота 
становништв
а са 
природним, 
демографски
м, 
економским 
и политичко-
географским 
одликама 
простора;

 препознаје 
негативне 
утицаје 
човека на 
животну 
средину 
настале услед
специфичнос
ти развоја 
пољопривред
е, рударства, 
енергетике, 
индустрије, 
саобраћаја и 
туризма на 
проучаваним 
континентим

ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије

4. АФРИКА Компетенција за
учење;                Рад

са подацима и
информацијама

Естетичка
компетенција;
Комуникација;
Одговорно  учешће  у
демократском
друштву;Сарадња;
Дигитална
компентенција;
Решавање проблема

Основни ниво
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
карте
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни распоред
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
привр.делатности и гране
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве
и процесе и односе који су 
представљени 
моделом,сликом,графиком,т
абелом,шемом
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.3.1.разликује и 
објашњава 
кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 
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а, регијама и 
у одабраним 
државама;

 анализира 
примере 
позитивног 
утицаја 
човека на 
животну 
средину у 
државама 
које улажу 
напоре на 
очувању 
природе и 
упоређује их 
са сличним 
примерима у 
нашој земљи;

 изводи 
закључак о 
могућим 
решењима за 
коришћење 
чистих 
извора 
енергије у 
државама 
чија се 
привреда 
заснива 
највише на 
експлоатациј
и нафте и 
угља; 

 истражује 
утицај 
Европске 
уније на 
демографске,
економске и 
политичке 
процесе у 
Европи и 
свету; 

 описује улогу
међународни
х 
организација 
у свету.

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
привреде и пр. делатности
ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије

5. СЕВЕРНА 

АМЕРИКА

Компетенција за
учење;                Рад

са подацима и
информацијама;

Естетичка
компетенција;
Комуникација;
Одговорно  учешће  у
демократском
друштву;
Сарадња;  Дигитална
компентенција;
Решавање проблема

              Основни ниво
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
карте
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни распоред
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
привр.делатности и гране
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве
и процесе и односе који су 
представљени 
моделом,сликом,графиком,т
абелом,шемом
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.3.1.разликује и 
објашњава 
кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
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                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
привреде и пр. делатности
ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије

6. ЈУЖНА

АМЕРИКА

Компетенција за
учење;                Рад

са подацима и
информацијам;

Естетичка
компетенција;
Комуникација;
Одговорно  учешће  у
демократском
друштву;
Сарадња;  Дигитална
компентенција;
Решавање проблема

              Основни ниво
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
карте
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни распоред
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
привр.делатности и гране
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве
и процесе и односе који су 
представљени 
моделом,сликом,графиком,т
абелом,шемом
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.3.1.разликује и 
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објашњава 
кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
привреде и пр. делатности
ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије

7.
АУСТРАЛИЈА
И ОКЕАНИЈА

Компетенција за
учење;                Рад

са подацима и
информацијам;

Естетичка
компетенција;
Комуникација;
Одговорно  учешће  у
демократском
друштву;
Сарадња;  Дигитална
компентенција;
Решавање проблема

               Основни ниво
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
карте
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни распоред
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
привр.делатности и гране
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве
и процесе и односе који су 
представљени 
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моделом,сликом,графиком,т
абелом,шемом
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.3.1.разликује и 
објашњава 
кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
привреде и пр. делатности
ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије

8.                          
ПОЛАРНЕ
        ОБЛАСТИ

Компетенција за
учење;                Рад

са подацима и
информацијама;

Естетичка
компетенција;
Комуникација;
Сарадња;  Дигитална
компентенција;
Решавање проблема

               Основни ниво
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. 
карте
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни распоред
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
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привр.делатности и гране
ГЕ.1.4.2.именује континенте
и препознаје њихове 
основне природне и 
друштвене одлике
                   Средњи ниво
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве
и процесе и односе који су 
представљени 
моделом,сликом,графиком,т
абелом,шемом
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 
гео. податке на немој карти 
картографским 
средствима,графиком,табело
м,шемом
ГЕ.2.3.1.разликује и 
објашњава 
кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва
ГЕ.2.4.2.описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове регије
                 Напредни ниво
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним 
везама гео. чињеница, 
објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе 
геог. карте 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 
природних и друш. фактора 
на развој и размештај 
привреде и пр. делатности
ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 
везе и законитости на 
ваневропским континентима
и уме да издвоји регије
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ОБЛАСТ/ТЕМА
НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 
(по областима)

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

 упознавање ученика са садржајем наставног програма и
давање јасних упутстава за рад

 помоћи ученицима да повежу постојећа знања о природи
и друштву са географијом као науком,
објаснити  ученицима  да  су  принципи  регионализације
правила  на  основу  којих  се  врши  подела  хетерогене
Земљине површине на хомогене географске регије.

 ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ    

 упознати  ученике  са  географским  специфичностима
регија  Европе  и  развојним  карактеристикама,  које  их
издвајају  у  односу  на  друге  регије;  истаћи  културно-
историјске  тековине,  етничку  хетерогеност,  природне
услове,  ресурсе,  привредне карактеристике и политичку
поделу регија Европе; користити неме карте, на којима се
могу  издвојити  регије  и  њихови  географски  садржаји;
подстицати  ученике  да  кроз  визуализацију  садржаја,
самостално  анализирају  и  доносе  закључке  о
специфичностима регија Европе.

     АЗИЈА

 информисати  ученике  о  општегеографским  одликама
овог континента (г.положај, границе, величина, природне
одлике,  становништво,  насеља,  привреда,  природни
ресурси); указивати на постојање различитих социјалних,
етничких  и  културних  групација,  у  циљу  подстицања
толеранције  и  солидарности;  помоћи  ученицима  да
адекватно  користе  статистичке  податке,  без
фактографског  памћења,  како  би  разумели  односе
величина,  а  затим  их  представили  графиконима  или
тематским картама.

       АФРИКА  упознати  ученике  са  основним  природногеографским
одликама  континента  и  указати  на  њихов  значај  у
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просторном  размештају  становништва,  насеља,
природних  ресурса,  привреде;  указати  на  главне
политичкогеографске одлике и објаснити њихов утицај на
савремене  економско-политичке  односе  међу  афричким
државама; осврнути се на савремене географске проблеме
Африке (дезертификација, екстремно висок пр.прираштај,
глад,  миграције,  прекомерна  експлоатација  пр.ресурса
итд.),  како  би  се  код  ученика  пробудила  свест  о
толеранцији  и  солидарности;  подстицати  ученике  да
употребом  савремених  технологија,  што  ће  допринети
реализацији  принципа  очигледности  и  учвршћивању
трајности ученичких знања.

      СЕВЕРНА АМЕРИКА

 нагласти  постојање  две  културне  целине  на  простору
континента:  Англо  и  Латинске  Америке;  информисати
ученике  о  основним  природним  одликама  континента,
при  чему  треба  указати  на  генезу  рељефа  и  издвојити
карактеристичне  рељефне  целине;  сагледати  разлике  у
популационом  развоју  средњеамеричких  и
англоамеричких  народа,  разлике  у  структурама
становништва  и  сл.;  помоћи  ученицима  да  сагледају
разлике  у  друштвено-економском  развоју  и  културном
наслеђу  Англо  и  Латинске  Америке,  урбанизацији,
физиономији насеља, миграцијама, начину живота и тд.

      ЈУЖНА АМЕРИКА

 информисање ученика о основним географским одликама
континента,  кроз  дефинисање  положаја  у  односу  на
топлотне  појасеве  и  друге  континенте;  у  погледу
друштвено-географске  компоненте  положаја,  важно  је
истаћи колонизацију, латиноамеричко наслеђе, поделу на
интересне  сфере  између  Шпаније  и  Португалије;
подстаћи  ученике  да  кроз  самосталан  или  групни  рад,
сами  представе  и  проуче  одлике  појединих  регија  или
држава  и  да  коришћењем  географске  карте  олакшају
процес  усвајања  знања  и  стекну  увид  у  основне
географске законитости. 

     АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА  упознати ученике са димензијама континента и Океаније;
указати на факторе географске изолованости Аустралије
у односу на друге континенте,  као и последице које се
огледају  у  специфичним  биогеографским  и
антропогеографским одликама;  указати на домицилно и
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придошло  европско  и  азијско  становништво,  као  и  на
савремене демографске процесе;  подстицати ученике да
коришћењем  географске  карте  разумеју  основне
географске законитости и олакшају процес усвјања знања
и учине га трајнијим.

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ  упознати  ученике  са  специфичностима  ових  простора
(орјентација  на  половима,  дужина  обданице  и  ноћи,
истраживањима, међународном поделом простора)

 развијати  код  ученика  свест   и  критички  став  о
негативном утицају човека на животну средину (глобално
отопљавање, ефекат стаклене баште)

 помоћи ученицима да правилно географски посматрају и
уочавају природне објекте, појаве и процесе 

 помоћи ученицима да користе статистички материјал који
је  систематизован у табелама,  као  и да користе  неме и
зидне карте при усвајању наставних садржаја.

Опште предметне компетенције

Компетенција за учење:
 Има позитиван и одговоран однос према учењу.

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује
учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје.

 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима.

 Примењује  одговарајуће  начине  учења  у  складу  са  циљевима,  садржајем,
интересовањима, условима и временом.

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује
нова  знања;  користи  могућности  ваншколског  учења;  негује  и  развија  лична
интересовања.

Одговорно учешће у демократском друштву:
 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење
и способан је да их аргументовано брани.

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
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 Примењује  процедуре  демократског  друштва  у  одлучивању  и  избору;  поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине.

 Негује  своју  националну  културну  баштину  и  активно  учествује  у
интеркултуралном дијалогу.

 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр.
хуманитарне,  еколошке,  културно-уметничке  акције;  борба  против  насиља  и
дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном,
етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.).

Естетичка компетенција:
 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и

разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и
географским контекстом и доприноси очувању природних и културних добара.

 Препознаје  и  развија  сопствене  стваралачке  способности  и  креативност у  свим
уметничким и неуметничким пољима свог деловања.

 Употребљава  основне  појмове,  схеме  и  правила  који  припадају  теоријама
уметничких грана које постоје у основном образовању.

Комуникација:
 Познаје  различитe  обликe  комуникације  и  њихове  одлике  (усмену  и  писану,

невербалну, телефоном, преко интернета итд.).

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама
ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене.

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.

 Изражава  своје  ставове,  мишљења,  осећања,  на  позитиван,  конструктиван  и
аргументован начин.

 Користи  на  одговарајући  и  креативан  начин језик  и  стил  који  је  специфичан  за
различите  дисциплине;  кроз  комуникацију  негује  културу  изражавања  и  чува
језички идентитет.

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.

Одговоран однос према околини:
 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице

и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе.

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка
заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју.

Одговоран однос према здрављу:
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 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме
да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву:
 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање

и професионалну оријентацију;

 Спреман  је  да  учествује  у  самосталним  и  тимским  пројектима;  способан  је  да
развије  идеју,  представи  је,  образложи и преговара  у  тиму о њеној  реализацији;
учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге;

 Мотивисан  је  и  зна  да  истакне  своје  добре  особине  које  су  важне  за  обављање
школских и радних задатака и користи ЦВ и мотивационо писмо да опише своје
компетенције, жеље и очекивања.

 Зна да  постави  реалне циљеве  и на  основу датих  могућности  уме да  планира  и
проналази начине њиховог остваривања.

Рад с подацима и информацијама:

 Зна  да  је  за  разумевање  појава  и  догађаја  и  доношење  компетентних  одлука
потребно имати релевантне и поуздане податке и разликује податак/ информацију
од њиховог тумачења.

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога
процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника.

 Користи  информације  у  различитим  симболичким  модалитетима  (табеларни,
графички,  текстуални  приказ),  чита,  тумачи  и  примењује  их,  повезујући  их   са
претходним знањем из различитих области.

Решавање проблема:                                                                                                                               
 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и

односе  између  њих  у  светлу  претходно  стечених  знања  у  оквиру  различитих
предмета и ваншколског искуства.

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед
активности, избор извора информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким
ће сарађивати, са ким ће се консултовати).

 Решава  проблем  према  планираној  стратегији  примењујући  знања  и  вештине
стечене учењем различитих предмета и ваншколским искуством.

 Самостално  или  консултујићи  друге  особе  (вршњаке,  наставнике,  родитеље)
преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и
прецизност решења.
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 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у
раду,  презентује  их  и  дискутује  са  другим  особама  и  преиспитује  их  у  светлу
добијених  коментара.  Стечена  нова  сазнања  и  вештине  повезује  у  јединствену
целину са претходним.

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у
новим ситуацијама.

Сарадња:
 активно и конструктивно учествује у раду групе или пара,

 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи

 или пару,

 доприноси  решавању  разлика  у  мишљењу  и  ставовима  поштујући  друге  као
равноправне чланове тима или групе,

 одговорно и савесно извршава заједничке  активности  стављајући  интересе  групе
изнад сопствених,

 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада
групе и уме да представи резултате рада.

Дигитална компетенција:
 Уме  да  претражује,  критички  анализира  и  систематизује  информације  у

електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ.

 Уме  да  представи,  оргaнизуje  и  обликује  одређене  информације  користећи  на
ефикасан начин могућности ИКТ средства.

 Приликом решавања проблема  уме да  одабере средство ИКТ и да  га  користи  на
одговарајући начин.

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при
коришћењу ИКТ.

Специфичне предметне компетенције 

 ОБЛАСТ: Развијеност и примена  географских способности и вештина зa
решавање одређених ситуација

Основни ниво
Ученик  чита  географску  карту,  употребљава  различите  географске  изворе  и статистичке
податке.  Употребљава  најједноставније  мерне  инструменте  и  описује податке  које  они
приказују.

Средњи ниво
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Ученик  истражује,  класификује  и  приказује  елементе  географске  средине  на немој  карти,
моделом,  дијаграмом,  табелом,  схемом,  текстом.  Познаје  значај примене  информационих
технологија у свакодневним активностима.

Напредни ниво
Ученик планира и изводи једноставна теренска истраживања, користи и анализира информације
о  географским чињеницама  датим у  писаним и електронским медијима,  изводи закључке  и
примењује их у новим ситуацијама.
Примењује информационе технологије ради обављања различитих активности.

ОБЛАСТ: Примена географских знањa и концептуалног разумевања у
одређеним проблемским ситуацијама

Основни ниво
Ученик  препознаје,  разликује  и  именује  физичко-географске,  друштвено-географске  и
регионално-географске  чињенице  и  наводи  њихове  вредности  за рационално  коришћење  у
свакодневном животу.

Средњи ниво
Ученик идентификује и анализира индивидуалност, разноврсност и распрострањеност физичко-
географских и друштвено-географских чињеница,  а регионално-географске чињенице,  везе и
законитости сврстава у одређене појмовне категорије и системе.

Напредни ниво
Ученик анализира и објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне)
и законитости (опште и посебне) у географској средини и предлаже нова решења. Издваја и
упоређује географске регије.

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Наставни  програм  географије  представља  програм  оријентисан  на  исходе.  Исходи  су
искази  о  томе  шта  ће  ученици  знати,  разумети  и  умети  да  ураде  након  обрађене  наставне
области/теме, односно на основу знања која граде учећи географију. Исходи представљају опис
интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује
кроз три програмске области овог предмета.

Главна  карактеристика  наставе  усмерене  на  достизање исхода  је  учење у  школи током
којег наставник треба да обезбеди услове у којима ће ученик учити:

–  смислено:  повезивањем оног  што  учи  са  оним што  зна  и  са  ситуацијама  из  живота;
повезивањем онога што учи са оним што је већ учио из географије и других предмета;
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–  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; предвиђањем последица;

– кооперативно: кроз рад и сарадњу са ученицима и наставником, кроз дискусију и размену
мишљења користећи све расположиве изворе знања.

 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. Праћење
и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у
односу  на  то  ће  се  процењивати  његов  даљи  ток  напредовања.  Свака  активност  је  добра
прилика  за  процену  напредовања  и  давање  повратне  информације,  а  ученике  треба
оспособљавати  и  охрабривати  да  процењују  сопствени  напредак  у  остваривању  исхода
предмета, као и напредак других ученика. У ту сврху, сваки наставни час и свака активност
ученика  је  прилика  за  формативно  оцењивање,  односно  регистровање  напретка  ученика  и
упућивање  на  даље  активности.  Наставник  треба  да  подржи саморефлексију  (промишљање
ученика  о  томе  шта  зна,  уме,  може)  и  подстицање  саморегулације  процеса  учења  кроз
постављање  личних  циљева  напредовања  и  планирања  како  да  их  остваре.  Оцењивање  је
саставни  део  процеса  наставе  и  учења  којим  се  обезбеђује  стално  праћење  остваривања
прописаних  циљева,  исхода  и  стандарда  постигнућа  ученика  у  току  савладавања  школског
програма.  Ученик  се  оцењује  на  основу  усмене  провере  постигнућа,  писмене  провере  и
практичног рада. Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању
и  излагању  презентација,  различитим  облицима  групног  рада,  рад  на  пројектима  и  сл.
Критеријуми  бројчаног  оцењивања  (сумативно  оцењивање)  су  дефинисани  Правилником  о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

 
Начин остваривања програма (методе и технике)

Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и
примерени су развојним способностима ученика. 

Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из из опште физичке географијеи
пружају ученицима основна знања за брже и лакше разумевање градива.

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за
обраду новог  градива и  око 40% за  друге  типове  часова,  укључујући  и  излазак  у  природу.
Излазак у природу подразумева  посматрања и праћења природних појава и процеса .
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Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као
и употребу информационих технологија.  Избор наставних метода зависи од циља и задатка
наставног  часа  и  опремљености  кабинета.  Избор  облика  рада  је  препуштен  наставнику.
Наставници  треба  да  препознају  различите  нивое  знања  ученика;  да  настоје  да  побољшају
квалитет и проверавају резултате учења.

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства
просвете  и  спорта  и  да  се  усавршава  пратећи  акредитоване  семинаре  и  најновију  стручну
литературу.

ИСТОРИЈА

Разред: Седми
Недељни број часова: 2
Годишњи број часова: 72
Циљ: Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и
личности,  стекне  основна  историјска  знања  и  компетенције  неопходне  за  разумевање
савременог  света,  развије  вештине  критичког  мишљења  и  одговоран  однос  према  себи,
сопственом и националном идентитету,  културно-историјском наслеђу,  друштву и држави у
којој живи.

Задаци наставе  историје  су  да  ученици,  уочавајући  узрочно-последичне  везе,  разумеју
историјске  токове  и  процесе,  улогу  истакнутих  личности  које  су  одредиле  развој  људског
друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, економску, културну...), као и
историју суседних народа.

Оперативни задаци:

- разумевање појма ''нови век'' и основних одлика тог историјског периода
- разумевање основних одлика грађанског и капиталистичког друштва
- стицање знања о најзначајнијим државама нововековне Европе
- стицање знања о српским нововековним државама
- стицање знања о личностима које су обележиле нови ве
- упознавање културних и техничких достигнућа новог века
- коришћење историјских карата за тај период
- подстицање ученика на коришћење историјских извора

ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ
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 образложи узроке и последице 
историјских догађаја на конкретним 
примерима; 

пореди историјске појаве; 

наведе најзначајније последице 
настанка и развоја држава у Европи и 
Средоземљу у средњем и раном новом 
веку; 

на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском 
(на плану политике, економских 
прилика, друштвених и културних 
појава); 

сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском 
контексту; 
- приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских 
појава и промена; 
- на историјској карти лоцира правце 
миграција и простор насељен Србима и
њиховим суседима у средњем и раном 
новом 

идентификује разлике између типова 
државног уређења у периоду средњег и
раног новог века; 

изводи закључак о значају српске 
средњовековне државности и издваја 
најистакнутије владарске породице; 

пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних 
доби, припадника постојећих 
друштвених слојева, у средњем и 
раном новом веку; 

разликује основна обележја и 
идентификује најзначајније последице 
настанка и ширења различитих верских
учења у средњем и раном новом веку; 
- на понуђеним примерима, разликује 
легенде и митове од историјских 
чињеница, као и историјске од 

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

Основне одлике, хронолошки и просторни 
оквири периода од Индустријске 
револуције до завршетка Првог светског 
рата. 
Историјски извори за изучавање периода од
Индустријске револуције до завршетка 
Првог светског рата и њихова сазнајна 
вредност (материјални, писани, аудио и 
визуелни).

ЕВРОПА, СВЕТ
И СРПСКИ
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ

ИНДУСТРИЈСК
ОГ ДОБА 

Индустријска револуција (парна машина и 
њена примена; промене у друштву – јачање
грађанске и појава радничке класе). 
Политичке револуције (узроци, последице и
обележја, европске монархије уочи 
револуција, просветитељске идеје, примери
америчке и француске револуције; појмови 
уставности и поделе власти, Декларација о 
правима човека и грађанина, укидање 
феудализма).
Наполеоново доба (Наполеонова владавина,
ратови, тековине, Бечки конгрес).
Свакодневни живот и култура (промене у 
начину живота).
Источно питање и балкански народи 
(политика великих сила, борба балканских 
народа за ослобођење).
Живот Срба под османском и хабзбуршком 
влашћу. 
Српска револуција 1804–1835 (основна 
обележја, ток Првог и Другог српског 
устанка, последице и значај).
Развој модерне српске државе (аутономија 
Кнежевине Србије, успостава државе, 
оснивање образовних и културних 
установа).
Црна Гора у доба владичанства (основна 
обележја државног и друштвеног уређења). 
Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, 
Катарина II, Марија Терезија, Робеспјер, 
Наполеон Бонапарта, вожд Карађорђе, кнез 
Милош, кнегиња Љубица, Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић, прота Матеја 
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легендарних личности; 

образлаже најважније последице 
научно-техничких открића у периоду 
средњег и раног новог века; 
- идентификује основне одлике и 
промене у начину производње у 
средњем и раном новом веку; 
- илуструје примерима значај 
прожимања различитих цивилизација; 
- разликује споменике различитих 
епоха, са посебним освртом на оне у 
локалној средини; 

илуструје примерима важност утицаја 
политичких, привредних, научних и 
културних тековина средњег и раног 
новог века у савременом друштву; 

користећи ИКТ, самостално или у 
групи, презентује резултате 
елементарног истраживања заснованог 
на коришћењу одабраних историјских 
извора и литературе; 

повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 
историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, културни); 

учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских 
активности везаних за развој културе 
сећања. 

Ненадовић, Петар I и Петар II Петровић 
Његош, Сава Текелија, митрополит Стефан 
Стратимировић.

ЕВРОПА, СВЕТ 
И СРПСКИ 
НАРОД У 
ДРУГОЈ 
ПОЛОВИНИ 19. 
ВЕКА

Рађање модерних држава, међународни 
односи и кризе (револуције 1848/49 – 
„пролеће народа”, политичке идеје, 
настанак модерне Италије и Немачке, борба
за колоније , опадање Османског царства).
Промене у привреди, друштву и култури 
(Друга индустријска револуција, људска 
права и слободе – право гласа; култура, 
наука, образовање, свакодневни живот).
Кнежевина и Краљевина Србија и њено 
окружење (развој државних установа и 
политичког живота, унутрашња и спољна 
политика, међународно признање – 
Берлински конгрес; културна и просветна 
политика, свакодневни живот; положај 
Срба под хабзбуршком и османском 
влашћу). 
Истакнуте личности: Ђузепе Гарибалди, 
Ото фон Бизмарк, Наполеон III, , Абрахам 
Линколн, Карл Маркс, браћа Лимијер, 
Алфред Нобел, кнез Александар 
Карађорђевић, кнез Михаило, краљ Милан, 
краљица Наталија и краљ Александар 
Обреновић, књаз Никола Петровић, Илија 
Гарашанин, Јован Ристић, Никола Пашић, 
патријарх Јосиф Рајачић, Светозар 
Милетић, Бењамин Калај

ЕВРОПА, СВЕТ
И СРПСКИ
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ

20.ВЕКА

Међународни односи и кризе (формирање 
савеза, сукоби око колонија, Руско-јапански
рат, Мароканска криза, Анексиона криза). 
Култура, наука и свакодневни живот 
Краљевина Србија и њено окружење 
(Мајски преврат, политички живот, 
унутрашња и спољна политика; појава 
југословенства, наука, култура, 
свакодневни живот, положај Срба под 
аустроугарском и османском влашћу, Црна 
Гора – доношење устава, проглашење 
краљевине; учешће Србије и Црне Горе у 
балканским ратовима). 
Велики рат (узроци и повод, савезништва и 
фронтови, Србија и Црна Гора у рату; 
преломнице, ток и последице рата; аспекти 
рата –  пропаганда, губици и жртве, глад и 
епидемије; живот у позадини и на фронту; 
живот под окупацијом и у избеглиштву;).
Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, 
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Михајло Пупин, Никола Тесла,  Вилхелм II,
Николај II Романов, Вудро Вилсон, краљ 
Петар и престолонаследник Александар 
Карађорђевић, Јован Цвијић, Надежда 
Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка Савић, 
Радомир Путник, Степа Степановић, 
Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко 
Вукотић, Драгутин Димитријевић Апис

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ

Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ
Посета локалном музеју и културно-историјским 
споменицима, историјском архиву,евентуално 
виртуелна посета музеју, локалитету...
Увођење ученика у главне појмове новог века и 
капитализма, применом на примерима, а потом и 
самостално давање примера од стране ученика
Коришћење  уџбеника: тестови, видео записи са 
питањима, ППТ;

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД НА
ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 

Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ
Вежбање на историјској карти 
Коришћење  веб алата: тестови, видео записи са 
питањима, ППТ; едмодо платформе и др.
Анализа историјских извора: из уџбеника и других
Израда ППТ, паноа, табела, кратка предавања од стране
ученика
Самоевалуација и евалуација
Корелација са веронауком, географијом, ликовним

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ
Вежбање на историјској карти 
Коришћење  веб алата: тестови, видео записи са 
питањима, ППТ; едмодо платформе и др.
Анализа историјских извора из уџбеника и других
Израда ППТ, паноа, кратка предавања од стране 
ученика
Самоевалуација и евалуација
Повезивање са савременошћу
Корелација са веронауком, српским, ликовним
Вежбање на историјској карти 
Поређење култура
Корелација са грађанским и веронауком

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД НА Комбиновање различитих врста дидактичког 
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ПОЧЕТКУ 20.ВЕКА

материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ
Вежбање на историјској карти 
Коришћење  веб алата: тестови, видео записи са 
питањима, ППТ; едмодо платформе и др.
Анализа историјских извора из уџбеника и других
Израда ППТ, паноа, кратка предавања од стране 
ученика
Самоевалуација и евалуација
Повезивање са савременошћу
Корелација са веронауком, српским, ликовним
Вежбање на историјској карти 
Поређење култура
Корелација са грађанским и веронауком

ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за
критичко сагледавање света, његових историјских корена и актуелних цивилизацијских токова.
Настава  и учење историје  припрема ученика за  одговорно учешће у демократском друштву
брзих  друштвених,  технолошких  и  економских  промена.  Ученику  се  кроз  наставу  историје
омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални) чиме се обогаћује и
лични идентитет.

Основни ниво

Ученик  користи  основна  историјска  знања  (правилно  употребљава  историјске  појмове,
хронологију,  орјентише  се  у  историјском  простору)  у  разумевању  појава  и  процеса  из
прошлости  који  су  обликовали  савремено  друштво.  Развијају  се  вештине  неопходне  за
успостављање  критичког  односа  према  различитим  друштвеним појавама.  Ученик  изграђује
свест о сопственој одговорности у савременом друштву, развија ставове неопходне за живот у
савременом окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима.

Средњи ниво

Ученик развија посебна историјска знања и нарочите аналитиче вештине компарације извора
информација,  процењујући њихову релавантност,  објективност  и комплексност.  Веома важу
димензију наставе историје представља разумевање функционисања савременог света, његових
историјских корена и оних појава које својим трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво
Ученик  разуме,  анализира  и  критички  просуђује  комплексније  историјске,  као  и  савремене
догађаје,  појаве  и  процесе  са  историјском димензијом,  уз употребу  различитих  историјских
извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено друштво,
људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање и
неговање толеранције, као и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И КРИТИЧКИ ОДНОС ПРЕМА ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ
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Основни ниво
Именујући најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности, ученик ствара основ за
боље  разумевање  приошлости  сопственог  народа,  државе,  региона,  Европе  и  човечанства.
Познаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним животним ситуацијама.
Оријентише  се  у  историјском  и  савременом  простору.  Разуме  историјске  феномене  који  су
утицали  на  стварање  цивилизација,  друштва,  држава  и  нација.  Има  критички  однос  према
тумачењу савремених догађаја.

Средњи ниво
Анализира  специфичности  одређених  историјских  појмова  и  користи  их  у  одговарајућем
контексту. Разуме различите државне, политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље
оријентише кроз  историјско време,  историјски и савремени геополитички простор.  Повезује
поједине процесе,  појаве и догађаје из националне,  регионалне и опште историје.  Развија и
надограђује идентитет.

Напредни ниво
Анализира и критички просуђује о појединим историјским догађајима, појавама и процесима из
националне, регионалне и опште историје, као и историјске и савремене изворе информација.
Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за
презентовање  резултата  историјских  истраживања.  Продубљује  познавање  прошлости
анализирањем савремених, пре свега друштвених и културних појава и процеса у историјском
контексту.

РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И САВРЕМЕНИХ ИДЕНТИТЕТА КАО ОСНОВА ЗА АКТИВНО 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ДРУШТВУ

Основни ниво
Уочава  различите  културне,  друштвене,  политичке  и  религијске  погледе  на  прошлост  чиме
гради  и  употпуњује  сопствени  идентите.  Развија  вредносни  систем  демократског  друштва
утемељен на  хуманистичким постулатима и  поштовању другачијег  становиштва.  Примењује
основне елементе интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу
свог,  али  и  других  народа.  Негује  толерантан  вид  комуникације,  и  разноврсних  културних
традиција.  Препознаје  узроке  и  последице  историјских  и  савремених  конфликата  и  развија
ставове који воде њиховом превазилажењу. 

Средњи ниво
Анализира  предрасуде,  стереотипе,  различите  видове  пропаганде  и  њихове  последице  у
историјским и савременим изворима информација. Вреднује објективност извора информација
и гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. Дефинише
историјске процесе дугог трајања, уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст,
што  доприноси  разумевању  историјске  основе  савремених  појава.  Гради  толерантан  однос
према припадницима других нација  или вероисповести у регионалном или унутардржавном
контексту,  неопходан  у  превенцији  конфликата.  Развија  и  надограђује  своје  различите
идентитете и разуме различитост идентитета других људи.
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Напредни ниво
Унапређује толерантан однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама 
из историје и савременог живота засноване на међусобном уважавању ставова, различитих 
националних, идејних, верских и културних позиција, чиме се гради конструктиван однос за 
квалитетан живот у мултикултурално друштву..

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Дигитална компетенција

Ученик  је  способан  да  користи  одређена  средства  из  области  информационо-
комуникационих  технологија  (уређаје,  софтверске  производе  и  сервисе  из  области
електронских комуникација)  на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања
постављених циљева, задатака и сопствених потреба у свакодневном животу и образовању.
Познаје  основне  карактеристике  информационо-  комуникационих  технологија  (у  даљем
тексту:ИКТ), односно њихов утицај и значај на живот и рад појединца и заједница. Уме да
одабере  одговарајуће  ИКТ  средство  и  да  га  користи  на  одговоран  и  креативан  начин  у
свакодневним  активностима  (учење  и  креативан  рад;  сарадња;  комуникација;  решавање
проблема;  организација,  обрада,  размена  и  презентација  информација).  Приликом
коришћења ИКТ-а свестан је  ризика за сопствену и туђу сигурност и добробит,  поштује
приватност и одговорним поступањем штити себе и друге.

 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском 
облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а.

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан 
начин могућности ИКТсредства.

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство И КТ-а и да га користи на 
одговарајући начин.

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.
 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу ИКТ-а.

Естетичка компетенција

Ученик  влада  основним  значењем  појмова  култура  и  естетичка  вредност1.  Eстетичку
вредност не везује само и искључиво за уметност, већ и за друге садржаје: природне или
биологистичке  (нпр.  непоновљивост  природе),  социолошке  или  идеолошке  (човеково
деловање  на  природу,  односи  унутар  заједнице),  емотивно-афективне  (креативност  и

стваралачко мишљење и понашање2  како појединца, тако и групе) и практичне (појмови,
модели,  поступци,  теоријске  основе  игре,  литерарних,  ликовних,  музичких  и  сценских
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облика и сл.).
 Препознаје естетичке елементе у различитим контекстима као што су: уметничко

стваралаштво, национална и светска природна и културна баштина, језичка култура
у уметничком и у неуметничком домену (свакодневни говор у приватном и јавном
животу,  електронским  и  штампаним  медијима,  дизајну  и  другим  видовима
комуникације…),  научно  мишљење,  друштвени  односи,  друштво  и  појаве  у
друштву.

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и
разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и
географским контекстом и доприноси очувању природних и културних добара.

 Препознаје  и  развија  сопствене  стваралачке  способности  и  креативност  у  свим
уметничким и неуметничким пољима свог деловања.

 Употребљава  основне  појмове,  схеме  и  правила  који  припадају  теоријама
уметничких грана које постоје у основномо бразовању.

 Показује  осетљивост  за  еко-културу  и  културу  свакодневног  живљења  и  има
критички однос према употреби и злоупотреби природе.

Компетенција за учење

Учење је процес стицања знања и вештина, развијања свести и ставова неопходних за  лични
и  професионални   развој   и  активно   учешће   у   друштвеном  животу.  Способност  за
целоживотно учење обухвата све компетенције које се стичу образовањем. Компетенција за
учење основа је целоживотног учења.

Ученик треба да буде оспособљен и мотивисан да схвати значај учења; изабере одговарајуће
методе; прати сопствени напредак током учења и усмерава учење у складу са намерама и
циљем који  има.  Ученик  стиче  нова знања и вештине,  примењујући  претходно  учење и
ваншколско  искуство.  Развија  свест  и  о  стваралачкој  природи  учења.  Истрајан  је  и
превазилази тешкоће у учењу.

 Има позитиван и одговоран однос према учењу.
 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује 

учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје.
 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима.
 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, 

интересовањима, условима и временом.
 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује,открива и повезује

нова  знања;  користи  могућности  ваншколског  учења;  негује  и  развија  лична
интересовања.

Комуникација

Ученик  комуницира  на  сврсисходан  и  конструктиван  начин  у  приватном,  јавном,  и
образовном  контексту.  Прилагођава  начин  и  средства  комуникације  карактеристикама
ситуације.  Користи  на  одговарајући  и  креативан  начин  језик  и  стил  комуникације
специфичан за различите научне, техничке и уметничке дисциплине. У комуникацији уме да
изрази  мишљење,  осећања  и  ставове  и  да  представи  своје  циљеве  на  позитиван,
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конструктиван и аргументован начин поштујући и уважавајући другог. Критички процењује
садржај  и начин комуникације  у различитим ситуацијама.  Има развијену свест  о значају
конструктивне комуникације и активно доприноси неговању културе дијалога у заједницама
којима припада.

 Познаје  различитe обликe комуникације  и  њихове  одлике  (усмену  и  писану,
невербалну, телефоном, путем интернета итд.).

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама
ситуације,  поштујући ограничења  у погледу  дужине и намене.

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.
 Изражава  своје  ставове,  мишљења,  осећања,  на  позитиван,  конструктивани

аргументован начин.
 Користи  на  одговарајући  и  креативан  начин језик  и  стил који  је  специфичан за

различите  дисциплине;  кроз  комуникацију  негује  културу  изражавања  и  чува
језички идентитет.

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.

Одговоран однос према околини

Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на животну средину и
природу;  усваја  ставове  о  неопходности  очувања  непосредне  и  шире  околине  и  развија
способности активног деловања ради очувања средине у школи,   непосредној  околини и
породици.  Познаје  људске активности и начин на који оне могу да угрозе или унапреде
околину,  живи  свет  и  природу  у  окружењу.  Одговоран  је  према  квалитету  сопственог
живота,  што обухвата  и однос према околини и однос према здрављу.  Разуме сопствену
одговорност  и  одговорност  заједнице  у  изградњи личне  и  заједничке  будућности,  као  и
будућности  наредних  генерација.  У  области  одрживог  развоја  –  зна  основне  поставке
одрживости, разуме принципе одрживог развоја и практикује активности које га подржавају.

 Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у
широј околини и свакодневном животу; развија свест о положају човека у природи и
његовој одговорности за стање животне средине и природе.

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и
глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе.

 Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме
да  се  његова  добробит  и  добробит  заједнице  и  друштва  огледа  и  у  квалитету  и
одрживости његове околине.

 Практикује активности које подстичу одрживост, на пример штедња воде и енергије,
разврставање  отпада,  рециклажа;  повезује  значај  тих  активности  за  свој  будући
живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација.

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка
заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју.

 Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада,
и одређује какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и
одрживи развој.

Одговорно учешће у демократском друштву
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Ученик разуме и прихвата  значај принципа правде,  слободе, солидарности, националне,
верске, родне и етничке равноправности и одговорности–као темеља демократског друштва,
активно  учествујући  у  животу  школе  (одељењска  заједница,  вршњачки  тим,  ученички
парламент и сл. ) и заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу са
својим узрастом. Поштује и залаже се за поштовање дечјих и људских и мањинских права,
као и личног и националног достојанства. Упознаје себе, развија своје друштвене улоге и
јача  свој  идентитет,   лични  интегритет,  самосталност,  самопоуздање  и  позитиван  однос
према другима. Поштује равноправност различитих заједница, њихову традицију и културни
идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке које чини и понаша се хумано и с уважавањем
према другима. Аргументовано заступа ставове и мишљења уважавајући супротна гледишта,
као и усвојене процедуре доношења одлука.

 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.
 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење 

и способан је да их аргументовано брани.
 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује 

одлуке већине и уважава мишљења мањине.
 Негује  своју  националну  културну  баштину  и  активно  учествује  у

интеркултуралном дијалогу.
 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр.

хуманитарне,  еколошке,  културно-уметничке  акције;  борба  против  насиља  и
дискриминације  по  било  ком  основу  (нпр.  верском,  националном,  родном,
узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња
итд.).

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

Ученик препознаје могућности у школи и заједници да идеју претвори у активност, покреће
и  спремно  прихвата  промене,  преузима  одговорност,  показује  иницијативу  и  јасну
оријентацију као стварењу циљева и постизању успеха. Ученик кроз образовање стиче свест
о сопственим потенцијалима иинтересовањима и бива оснажен да самостално доноси одлуке
о изборима будућег образовања, занимања и професионалне оријентације. Реализује унапред
осмишљене идеје и учествује у пројектима који се тичу школе и локалне заједнице. Ученик
стиче  знања о  карактеристикама  одређених  послова и  радних места,  разуме  свет  рада и
пословања  из  перспективе  друштва  и  спреман  је  на  волонтерски  рад  и  покретање
хуманитарних акција.

 Прилагођава се друштвеним и економским променама, усмерен је на развој нових
вештина,  које  примењује  у  практичном  раду;  суочава  са  неизвесностима  на
иницијативан и предузимљив начин.

 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање
и професионалнуоријентацију.

 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; пособан је да развије
идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у
активностима са другима у оквиру своје тимске улоге.

 Мотивисан  је  и  зна  да  истакне  своје  добре  особине  које  су  важне  за  обављање
школских и радних задатака и користи  CV и мотивационо писмо да опише своје
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компетенције, жеље и очекивања.
 Зна  да  постави  реалне  циљеве  и  на  основу  датих  могућности  уме  да  планира  и

проналази начине њиховог остваривања.

Рад с подацима и информацијама

Ученик  разуме  значај  коришћења  поузданих  података  и  информација  у  процесу  учења,
њихову примену за рад, доношење одлука и свакодневни живот. Користи знања и вештине
из  различитих  предмета  да  представи,  прочита  и  протумачи  податке  користећи  текст,
бројеве,  дијаграме  и  различите  аудио-визуелне  форме.  Ученик  користи  и  самостално
проналази  различите  изворе  информација  и  података,  (библиотеке,  медије,  интернет,
институције, личну комуникацију итд.), критички разматра њихову поузданост и ваљаност,
разврстава их и повезује релевантне информације из различитихизвора.

 Зна  да  је  за  разумевање  појава  и  догађаја  и  доношење  компетентних  одлука
потребно имати релевантне и поуздане податке и разликује податак /информацију од
њиховог тумачења.

 Користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога
процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника.

 Користи  информације  у  различитим  симболичким  модалитетима  (табеларни,
графички,  текстуални  приказ),  чита,  тумачи  и  примењује  их,  повезујући  их  са
претходним знањем из различитих области.

 Селектује,  обрађује  наводећи  извор  и  аутора,  чува  и  презентује  податке  у
различитим форматима, укључујући и ИКТ.

 Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности
података.

Решавање проблема

Ученик  примењује  знање  из  различитих  предмета,  искуство  стечено  изван  школе,
интелектуалне, емоционалне и социјалне способности у проналажењу одговора/решења у за
њега  новим  ситуацијама  које  се  јављају  током  учења,  као  и  у  свакодневном  животу.
Оспособљен  је  да  у  циљу  решавања  проблемских  ситуација  селективно  и  сврсисходно
користи  књиге  и  друге  изворе  информација,  алате,  помоћ наставника,  ученика  и  других
особа  из  школског  и  ваншколског  окружења.  Ученик  је  мотивисан  да  реши проблемску
ситуацију,  истрајава  у  решавању,  проналази/осмишљава  решење  проблемских  ситуација,
процењује тачност решења и начин решавања.

 Препознаје  проблем, рашчлањује  проблемску ситуацију  на делове и уочава везе и
односе између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета
и ваншколског искуства.

 Планира  стратегију  решавања  проблема  (претпоставља  решења,  планира  редослед
активности, избор извора информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким
ће сарађивати, са ким ће се консултовати).

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене
учењем различитих предмета и ваншколским искуством.

 Самостално  или  консултујући  друге  особе  (вршњаке,  наставнике,  родитеље)
преиспитује  начин решавања проблема,  алтернативне начине решавања,  тачност и
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прецизност решења.
 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду,

презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених
коментара.  Стечена  нова  сазнања  и  вештине  повезује  у  јединствену  целину  са
претходним.

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у
новим ситуацијама.

Сарадња

Ученик развија способност да у сарадњи са другима или да се као члан групе ангажује на
заједничком  решавању  проблема  или  реализацији  заједничких  пројеката.  Учествује  у
заједничким активностима на конструктиван, одговоран и креативан начин афирмишући дух
међусобног поштовања, равноправности, солидарности и сарадње. Активно, аргументовано
и  конструктивно  доприноси  раду  групе  у  свим  фазама  групног  рада:  формирање  групе,
формулисање  заједничких  циљева,  усаглашавање  у  вези  са  правилима  заједничког  рада,
формулисање оптималног  начина  за  остварење заједничких  циљева на  основу критичког
разматрања различитих предлога,  подела улога и дужности,  преузимање одговорности за
одређене активности, надгледање заједничког рада и усклађивање постигнутих  договора са
новим искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког  рада и сарадње.
У процесу договарања уме да изрази своја осећања, уверења, ставове и предлоге. Подржава
друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике у погледима предност групног рада и
поштује друге који имају другачије погледе.
У сарадњи са другима залаже се да се одлуке доносе заједнички на основу аргумената и
прихваћених правила заједничког рада.

 Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара.
 Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи
 или пару.
 Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као 

равноправне чланове тима или групе.
 Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе 

изнад сопствених.
 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада 

групе и уме да представи резултате рада.

Одговоран однос према здрављу

Ученик  користи  знања,  вештине  и  усваја  ставове  ради  очувања  и  унапређивања
психофизичког  здравља.  Одговоран  однос  према  здрављу  укључује  развијање  свести  о
важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу  на
здравље  и  практиковање здравих  животних  стилова.  Својим понашањем, као појединац и
део различитих група иза једница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове
живота.  Уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне за превенцију болести и
очување здравља и укључује се у друштвене активности значајне за превенцију болести и
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очувањездравља.

 Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе
здраве  исхране  (редовност,  важност  доручка,  умереност,  разноврсност,  начин
прераде намирница) и зна последице неправилне исхране.

 Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних
болести и шта их изазива и примењује мере превенције, личне хигијене и хигијене
простора.

 Познаје  могуће  последице  болести  зависности  насталих  злоупотребом
психоактивних  супстанци  укључујући  и  последице  других  облика  болести
зависности (нпр. интернет, клађење, дијете) и свестан је здравствених, породичних
и социјалних последица сопственог избора.

 Разуме  утицај  природних  појава  и  индустријских  производа  (фармацеутских,
техничких,  хемијских  итд.)  на  здравље,  чита  декларације  и  упутства  на
производима, слуша савете стручњака и премањима поступа.

 Препознаје  сигурносне  и  здравствене  ризике  у  животу  и  раду,  примењује  мере
заштите,  предвиђа  и  избегава  опасне  ситуације,  познаје  начине  пружања  прве
помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност.

 Бира  стил  живота  и  навике  имајући  на  уму добре стране  и   ризике  тог  избора.
Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.

Кључни појмови:  Историјски  извори,  историјски  периоди,  Нови  век,  револуција  (индустријска,
политичка,  национална)  Источно  питање,  уставна  и  парламентарна  монархија,  република,
либерализам,  национализам,  социјализам,  колонијализам,  империјализам,  расизам,  уставност,
парламентаризам,  национализам,људска  права,  расизам,  антисемитизам,  колонијализам,
империјализам,  Балкански  ратови,  Антанта,  Централне  силе,  Цер,  Колубара,  Велики  рат,  људска
права, Дан примирја

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, за 
сваку од четири тематске целине (Основи проучавања прошлости; Европа, свет и српски народ 
на почетку индустријског доба; Европа, свет и српски народ у другој половини 18.века; Европа,
свет и српски народ на почетку 20.века) дати и садржаји. 

Приступ настави заснован на процесу и исходима учења подразумева да ученици развијају не 
само основна знања, већ да их искористе у развоју вештина историјског мишљења и изградњи 
ставова и вредности. Програм, 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. 
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Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је та да је фокусирана на учење
у школи, што значи да ученик треба да учи:

− смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; 
повезивањем 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.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и
осмишљавању  наставе  и  учења.  Улога  наставника  је  да  контекстуализује  дати  програм
потребама  конкретног  одељења имајући  у  виду:  састав  одељења и карактеристике  ученика;
уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и
медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се
школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја,  наставник најпре креира свој годишњи
план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Од њега се очекује и да, у фази
планирања  и  писања  припреме  за  час,  дефинише  исходе  за  сваку  наставну  јединицу.  При
планирању треба 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. Наставник за
сваки час планира и припрема средства и начине провере остварености пројектованих исхода. У
планирању и припремању наставе и учења, наставник планира не само своје, већ и активности
ученика на часу. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима
омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у шести разред улазе са знањем о основним историјским појмовима, са одређеним
животним искуствима и уобличеним ставовима и на томе треба пажљиво градити нова знања,
вештине, ставове и вредности. 

Наставник  има  слободу  да  сам  одреди  распоред  и  динамику  активности  за  сваку  тему,
уважавајући циљ учења предмета и дефинисане исходе. Редослед исхода не исказује њихову
важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода постоји повезаност и
остваривање  једног  исхода  доприноси  остваривању  других  исхода.  Многи  од  исхода  су
процесни  и  представљају  резултат  кумулативног  дејства  образовно-васпитног  рада,  током
дужег  временског  периода  и  обраде  различитих  садржаја.  Битно  је  искористити  велике
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могућности које Историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду представљени као „прича”
богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење ученика, већ да би им
историјски  догађаји,  појаве  и  процеси  били  предочени  јасно,  детаљно,  живо  и  динамично.
Посебно место у настави Историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима,
тако и она која долазе од ученика,  подстакнута  оним што су чули у учионици или што су
сазнали  ван  ње  користећи  различите  изворе  информација.  Добро  осмишљена  питања
наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести. У
зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције,
као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за
појашњењем. 

Учење историје би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о
томе  „како  је  уистину  било”,  већ  и  зашто  се  нешто  десило  и  какве  су  последице  из  тога
проистекле. Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи у свом уму”, у
чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других
извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски
експонати,  илустрације),  обилажење  културно-историјских  споменика  и  посете  установама
културе.  Коришћење  историјских  карата  изузетно  је  важно  јер  омогућава  ученицима  да  на
очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им
да кроз време прате промене на одређеном простору. 

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

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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

У  настави  оријентисаној  на  достизање  исхода  вреднују  се  и  процес  и  продукти  учења.  У
вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У формативном
оцењивању се користе различити инструменти,  а избор зависи од врсте активности која се
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вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са
групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана
понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Исходи воде ка следећим стандардима:  

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена легенда

ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и 
опште историје
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.2.2.1. уме да закључи о ком догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја 
карактеристичних писаних историјских извора
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости
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ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и 
опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена легенда  

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским периодом 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој 
деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски 
феномен)

ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и 
опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена легенда  

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на 
основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој 
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деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски 
феномен) 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости
ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и 
опште историје 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена легенда  

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој 
деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски 
феномен)

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика:

-  Формативно  оцењивање:  Свакодневно  бележење  активности  ученика  на  часу  у  свеску
евиденције наставника
-Комисија ученика и наставника
- Усмено одговарање
-Редовност доношења домаћег
-Ученици воде евиденцију
-Прегледање свески
- Писане провере
-Ученици дају самопроцену оцене
- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група,  процена осталих ученика)
- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена осталих ученика)
-Сналажење на карти
Вођење евиденције од стране наставника о: 
-Броју јављања на часовима
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-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешће на такмичењима, посета културно-историјским институцијама
-Несебично пружање помоћи другим ученицима
-Израда паноа, ППТ, различитих врста излагања

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

Део школског програма биће индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна 
подршка због сметњи и тешкоћа у развоју и учењу, као и надареним ученицима.

БИОЛОГИЈА

Разред: Седми
Недељни број часова: 2
Годишњи број часова: 72
Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са 
животном средином, разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем и развије 
одговоран однос према себи и природи.

ИСХОДИ
По  завршеној  теми/области  ученик  ће
бити у стању да:

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ

-прикупи  и  анализира  податке  о  животним
циклусима почевши од оплођења;
– упореди бесполно и полно размножавање
–  идентификује  разлике  између  митозе  и
мејозе на основну промене броја хромозома и
њихове улоге у развићу и репродукцији;
–  одреди  однос  између  гена  и  хромозома  и
основну улогу генетичког материјала у ћелији;
–  шематски  прикаже  наслеђивање  пола  и
других  особина  према  првом  Менделовом
правилу;

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

(3о+3у+2в=8)

-  Улога  и  значај  једра  у
метаболизму  ћелије.
Хромозоми,  ДНК и  појам  гена
(алел, генотип, фенотип)
-  Деоба  ћелије  (хромозоми,
настајање  телесних  и  полних
ћелија). 
-  Прво  Менделово  правило
наслеђивања,  крвне  групе,
трансфузија и трансплантација. 
- Наслеђивање пола.
- Наследне болести.

– одреди положај организма на дрвету живота
на  основу  прикупљених  и  анализираних
информација о његовој грађи;
–  упореди  организме  на  различитим
позицијама на „дрвету живота” према начину
на који обављају животне процесе; 
–  користи  микроскоп  за  посматрање  грађе
гљива, биљних и животињских ткива;

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ
И ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

 (13о+10у+6в+2с=31)

-  Основни  принципи
организације живих бића. Појам
симетрије  –  типични  примери
код  једноћелијских  и
вишећелијских  организама;
биолошки значај. 
-  Симетрија,  цефализација  и
сегментација код животиња.
-  Присуство/одсуство  биљних
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органа,  (симетрија  и
сегментација код биљака).
-  Ћелије  са  специфичном
функцијом:  мишићне,  крвне,
нервне, ћелије затварачице...
-  Грађа  и  улога  ткива,  органа,
органских  система  и  значај  за
функционисање организма. 
-  Компаративни  преглед  грађе
главних група биљака, гљива и
животиња  –  сличности  и
разлике  у  обављању  основних
животних процеса на методски
одабраним представницима.

–  разврста  организме  према  задатим
критеријумима применом дихотомих кључева;
–  повеже  принципе  систематике  са
филогенијом  и  еволуцијом  на  основу
данашњих и изумрлих врста – фосила;

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ

ЖИВОТА
(7о+3у=10)

-  Основни  принципи
систематике  (Карл  Лине,
биномна номенклатура). Приказ
разноврсности  живота  кроз
основне систематске категорије
до нивоа кола и класе.
-  Докази  еволуције,  фосили  и
тумачење филогенетских низова
(предачке  и  потомачке  форме,
прелазни фосили).

– идентификује основне односе у биоценози на
задатим примерима;
–  илуструје  примерима  однос  између
еколошких  фактора  и  ефеката  природне
селекције;
–  упореди  прикупљене  податке  о  изабраној
врсти  и  њеној  бројности  на  различитим
стаништима;
–  повеже  утицај  абиотичких  чинилаца  у
одређеној  животној  области  –  биому  са
животним формама које га насељавају;
–  анализира  разлику  између  сличности  и
сродности  организама  на  примерима
конвергенције и дивергенције; 
–  идентификује  трофички  ниво  организма  у
мрежи исхране;
– предложи акције заштите биодиверзитета и
учествује у њима;

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ
(4о+4в+2у+1с=11)

-  Састав  и  структура
популација.  Популациона
динамика (природни прираштај
и миграције). 
-  Абиотички  фактори  и
биотички  односи  као  чиниоци
природне  селекције
(адаптације).
- Мреже исхране. 
- Животне области. 
- Конвергенција и дивергенција
животних форми. 
- Заштита природе. 
- Заштита биодиверзитета.

–  анализира  задати  јеловник  са  аспекта
уравнотежене и разноврсне исхране;
– идентификује поремећаје исхране на основу
типичних  симптома  (гојазност,  анорексија,
булимија);
– планира време за рад, одмор и рекреацију;

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
(7о+3у+1в+1с=12)

- Примери наследних болести.
-  Особине  и  грађа  вируса.
Болести изазване вирусима. 
- Имунитет, вакцине.
- Пулс и крвни притисак.
-  Прва  помоћ:  повреде  крвних
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– доведе у везу измењено понашање људи са
коришћењем психоактивних супстанци;
– аргументује предности вакцинације;
–  примени  поступке  збрињавања  лакших
облика крварења;
– расправља о различитости међу људима са

аспекта  генетичке  варијабилности,
толеранције и прихватања различитости.

судова (практичан рад).
-  Принципи  уравнотежене
исхране  и  поремећаји  у
исхрани.
-  Значај  правилног  чувања,
припреме  и  хигијене
намирница; тровање храном.
- Промене у адолесценцији.
-Здрави  стилови  живота  (сан,
кондиција, итд).
- Последице болести зависности
– наркоманија.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
НАСЛЕЂИВАЊЕ И

ЕВОЛУЦИЈА
- Потребно је повезати знања ученика о појмовима гена и ДНК и њиховом
положају у ћелији прокариота и еукариота.
- Уводи се појам хромозома ( од чега се састоје, како изгледају у деоби и
ван ње,  улога  хромозома у  контроли метаболизма ћелије,  при чему је
појам метаболизма познат  из претходног разреда). На примеру људског
кариограма, објаснити парове хромозома и да хромозоми једног пара се
називају хомологи хромозоми.(навести њихово порекло – од оца и мајке).
Последњи пар хромозома на кариограму чине полни хромозоми и да су
код  жена  исти  а  код  мушкараца  различити.  Остали  хромозоми,  осим
полних, се називају телесни. 
-  У  остваривању  исхода  идентификују  се  разлике  митозе  и  мејозе  на
основу  промене  броја  хромозома  и  њихове  улоге  у  развићу  и
репродукцији  је  најприкладније  користити  моделе  деоба  које  ученици
могу самостално да направе На основу модела ученик може да опише ток
сваке деобе, да их упореди и да направи табелу разлика митозе и мејозе 
- Важно је надовезати садржај о размножавању на садржај који се односи
на ћелијске деобе. Бесполно размножавање треба повезати са митозом и
настанком  идентичних  ћелија,  због  чега  су  потомци  генетички
идентични  једном  родитељу.  Потребно  је  дати  примере  бесполног
размножавања  код  биљка  и  животиња.  Полно  размножавање  треба
повезати са мејозом, деобом којом настају гамети, чијим спајањем ће се
гени  родитеља  искомбиновати,  у  јединствену  комбинацију  коју  свака
јединка носи.
-Ток развића вишећелијских организама објаснити на моделу човека,  а
ученици  самосталним  истраживањем  треба  да  дођу  до  података  о
животним циклусима животиња из непосредног окружења.
-Објаснити  појам  генотипа  кроз  постојање  два  алела  за  један  ген  на
хомологим хромозомима (  један наслеђен од маме,  а  други од тате),  а
фенотипа на видљивим особинама.
-Треба дати шему наслеђивања неке особине (светле очи/тамне очи)  у
једној генрацији и на њој објаснити Менделово правило.
- Као примере промена стања организма или наследних болести могу се
навести болести које зависе: само од наслеђених гена (срасли прсти, једна
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врста патуљастог раста), од наслеђених гена и начина живота (дијабетес),
оне  које  су  везане  за  полне  хромозоме  (хемофилија),  болести  које  су
одређене  већим  бројем  гена  и  такође  зависне  од  начина  живота
(шизофренија),  или  су  последица  прмене  у  броју  хромозома  (Даунов
синдром).
-  У  остваривању  наставе  потребно  је  подстицати  истраживачки  рад
ученика основних сличности и разлика спољашње и унутрашње грађе и
функционисања  различитих  живих бића,  треба  користити  школски
микроскоп,  обрађивати  примeре  из  нeпoсрeднoг  oкружeњa и  водити
рачуна да се ученици хумано опходе према живим бићима које истражују

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА

ЖИВОТА

 -Акценат треба да буде на ученичком истраживању основних принципа
организације живих бића и значају ткива, органа и органских система и за
функционисање  организма.  Симетричност  тела  треба  обрадити  као
особину  која се јавља у свим групама живих организама (једноћелијских
и  вишећелијских),  са  типичним  примеријам  радијалне  (зрачне),
билатералне (двобочне) симетрије и асиметрије.  Код обраде симетрије/
асиметрије једноћелијских организама корисити примере познатих врста
које су обрађиване у претходним разредима. Посебно обратити пажњу на
појаву симетрије/асиметрије код биљака (симетрија цвета, листа...), као и
на облике симетрије код животиња, како би се разумео значај симетрије
тела за живот у воденој и копненеој средини. Цефализацију( овај стручни
појам  не  треба  користити)  код  животиња  би  требало  описати  као
груписање  главних  органа  за  пријем  и  спровођење  информација  у
предњем делу тела, јер овај део тела први ступа у контакт са спољашњом
средином.
-Главне  групе  једноћелијских  еукариотских  организам  треба  обрадити
кроз упоредни преглед грађе и сличности/ разлике основних животних
функција  код  једноћелијске  алге,  амебе,  бичара,  трепљара.  Не  ићи  у
детаљније систематске поделе у оквиру групе Протиста.
-Сличности  и  разлике  у  грађи  ткива  и  органа  значјних  за  обављање
основних вегетативних  процеса (исхрана, дисање и излучивање) биљака
обрадити  паралелно,  тј.  компаративним  прегледом  грађе  методки
одбраних представника  
(  вишећелијска  алга,  маховина,  папрат,  голосеменица,
скривеносеменица).
-Компаративни  преглед  грађе  и  функцијеживотиња  треба  реализовати
кроз обраду на методски одабраним представницима, који су од раније
били познати ученицима
-Компаративни  преглед  грађе  главних група  гљива  :  плесни,  квасци  и
печурке треба обрадити кроз преглед сличности и разлика у обављању
основних животних процеса на методски одабраним представницима. Са
гљивама  треба  обрадити  и  лишајеве,  ко  пример  обострано  корисне
заједниц организама.

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА

-Увод у сустематику би требало  засновати на приказ основних принципа
систематике,  навођењем  основних  систематских  категорија,  као  и
спомињањем биномне номенклатуре. На основу биномне номенклатуре
се може демнстрирати принцип-врсте унутар једног рода, а затим се по
истом  прниципу  може  појаснити  припадност  родова  једној  фамилији,
фамилија по реду итд.
-  Систематику  треба  обрадити  мање  детаљно,  а  инсистирати  на
правилима  примене,  односно  практичној  примени  дихотомног  кључа,
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чиме би ученици, након демонстрације одговрајућих примера од стране
наставника, били оспособљени да сами разврставју жива бића и на основу
задатих дритеријума одреде њихову позицију на дрвету живота.
- Основне принципе систематике, кроз порекло и диверзификацију група
организам од заједничког претка, треба ислустровати приказом прелазних
фосила.

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ

- Препорука је да се користе теренска истраживања у паровима/групи.
-Ученици треба да прикупе податке о различити врстама које  живе на
различитим стаништима. Није неопходно да знају назив врсте, довољно је
да их разликују.
-Знања  о  еколошким  факторима  треба  да  повежу  са  природном
селекцијом.
-Потребно  је  проширити и продубити знања о  трофичким односима и
ланцима  исхране.  Обрада  треба  да  буде  праћена  радионичарским,
односно групним радом.
-Потребно  је  обрадити  комплекс  еколошких  фактора  који  одређују
распрострањење 8 основних животних области на копну ( тундре, тајге,
лишћарске листопадне шуме, медитеранске шуме и макије, саване, кишне
тропске шуме , степе и пустиње).
-Грађа органа за варење// начин исхране може се повезати са актерима
ланаца исхране/мреже исхране. Слично је и са подударношћу опрашивача
и цветова, у оквиру исте области.
- На основу позитивних примера деловања човека на животну средину,
ученици треба да осмисле предлоге (који се односе на стање у сцвих 8
копнених животних области, као и у воденим биомима), уз напомену да
свака акција није уједно и добра акција.

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ -Требало би обрадити особине и грађу вируса, ко и начине преношења и
превенције најчешћих вирусних болести. Пожељно је да то буду болести
против  којих  постоји  вакцина.  Истовремено,  то  је  и  прилика  да  се
ученици  подсете  путева  преношења  и  начина  превенције  најчешћих
бактеријских болести (6. разред).
-При  обради  имунитета  и  вакцинације  требало  би  се  задржати  на
основном  објашњењу  настанка  имунитета  без  дубљег  залажења  у
механизме настанка антитела.
- Током обраде правила чувања и припремања намирница наставник би
требало да упути ученике да повежу сазнања са оним што им је познато о
бактериама (6.разред) и гљивама (раније 7.разред).
-  Потребно  је  да  ученик  зна  да  коришћење  психоактивних  супстанци
доводи до физичке и психичке зависности, у којој је то мери штетно за
поједница,  породицу,  друштво,  ко  и  да  зна  коме се треба  обратити за
помоћ и лечење од зависности. Могу се емитовати едукативни филмови.

Опште предметне компетенције:
Компетенција за учење:
 Стиче  нова  знања  и  вештине,  примењујући  претходно  учење  и  ваншколско

искуство. 
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 Развија свест и о стваралачкој природи учења. 

 Истрајан је и превазилази тешкоће у учењу. 

 Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан  је  и  оспособљен  да  самостално  планира,  организује,  спроводи  и
вреднује учење; 

 разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје

 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима

 Примењује  одговарајуће  начине  учења  у  складу  са  циљевима,  садржајем,
интересовањима, условима и временом;

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује
нова знања; 

 Користи могућности ваншколског учења; 

Решавање проблема:
 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и

односе  између  њих  у  светлу  претходно  стечених  знања  у  оквиру  различитих
предмета и ваншколског искуства. 

 Самостално  или  консултуј  ући  друге  особе  (вршњаке,  наставнике,  родитеље)
преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и
прецизност решења.

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду,
презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених
коментара. 

 Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним.

 Проверава  применљивост  решења  у  пракси  и  користи  стечена  знања  и  вештине  у
новим ситуацијама

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене
учењем различитих предмета и ваншколским искуством.

Рад с подацима и информацијама:
 Критички  разматра  њихову  поузданост  и  ваљаност,  разврстава  их  и  повезује

релевантне информације из различитих извора 
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 Користи  информације  у  различитим  симболичким  модалитетима  (табеларни,
графички,  текстуални  приказ),  чита,  тумачи  и  примењује  их,  повезујући  их  са
претходним знањем из различитих области. 

 Селектује, обрађује наводећи извор и аутора, чува и презентује податке у различитим
форматима, укључујући и ИКТ. 

 Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности
података.

Комуникација:
 Познаје  различитe  обликe  комуникације  и  њихове  одлике  (усмену  и  писану,

невербалну, телефоном, путем интернета итд.).
 Уме  јасно  да  се  изрази  усмено  и  писано,  у  складу  са  потребама  и

карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене.
 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.
 Изражава  своје  ставове,  мишљења,  осећања,  на  позитиван,  конструктиван  и

аргументован начин.
 Користи  на  одговарајући  и  креативан  начин  језик  и  стил  који  је  специфичан за

различите  дисциплине;  кроз  комуникацију  негује  културу  изражавања  и  чува
језички идентитет.

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.

Одговорно учешће у демократском друштву:
 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.

 Познаје права детета и основна људска права и одговорности, уме да препозна
њихово кршење и способан је да их аргументовано брани.

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.

 Примењује  процедуре демократског  друштва у одлучивању и избору;  поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине.

 Негује  своју  националну  културну  баштину  и  активно  учествује  у
интеркултуралном дијалогу.

 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр.
хуманитарне,  еколошке,  културно-уметничке  акције;  борба  против  насиља  и
дискриминације  по  било  ком  основу  (нпр.  верском,  националном,  родном,
узрасном,  етничком...);  акције  против  болести  зависности,  злостављања
животиња итд.).

Естетичка компетенција:
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 Показује  осетљивост  за  еко-културу  и  културу  свакодневног  живљења  и  има
критички однос према употреби и злоупотреби природе и  доприноси  очувању
природних и културних добара.

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим
уметничким и неуметничким пољима свог деловања.

 Употребљава  основне  појмове,  схеме  и  правила  који  припадају  теоријама
уметничких грана које постоје у основном образовању..

     Показује  осетљивост  за  еко-културу  и  културу  свакодневног  живљења и има

критички однос према употреби и злоупотреби природе.

Сарадња:
 Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара,

 Познаје  основне  карактеристике  неких  болести  органа,  принципе  преноса  заразних
болести  и  шта  их  изазива  и  примењује  мере  превенције,  личне  хигијене  и  хигијене
простора

 Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару,

 Доприноси  решавању  разлика  у  мишљењу  и  ставовима  поштујући  друге  као
равноправне чланове тима или групе,

 Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе
изнад сопствених,

 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада
групе и уме да представи резултате рада.

Дигитална компетенција:
 Уме  да  претражује,  критички  анализира  и  систематизује  информације  у

електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ.

 Уме  да  представи,  оргaнизуje  и  обликује  одређене  информације  користећи  на
ефикасан начин могућности ИКТ средства.

 Приликом решавања проблема уме да  одабере  средство ИКТ и да  га  користи  на
одговарајући начин.

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при
коришћењу ИКТ.
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Одговоран однос према околини:
 Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у

широј околини и свакодневном животу.

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и
глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе.

 Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме
да се  његова добробит  и  добробит  заједнице  и друштва огледа и у квалитету  и
одрживости његове околине.

 Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада,
и одређује какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и
одрживи развој.

Одговоран однос према здрављу:
 Познаје  улогу  и  значај  воде  и  састојака  намирница,  примењује  правила  и принципе

здраве исхране   (редовност, важност доручка, умереност, разноврсност, начин прераде
намирница) и зна последице неправилне исхране.

 Познаје  основне  карактеристике  неких  болести  органа,  принципе  преноса  заразних
болести  и  шта  их  изазива  и  примењује  мере  превенције,  личне  хигијене  и  хигијене
простора

 Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите,
предвиђа и избегава опасне с итуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим
понашањем промовише здравље и сигурност.

 Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.

 Уочава  опасности  по  здравље  и  доноси  одлуке  значајне  за  превенцију  болести  и
очување  здравља  и  укључује  се  у  друштвене  активности  значајне  за  превенцију
болести и очување здравља

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
 Препознаје  сопствене  предности  и  своје  могућности  у  односу  на  будуће

образовање и професионалну оријентацију.

 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије
идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у
активностима са другима у оквиру своје тимске улоге. 

198

 Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и
шта их изазива и примењује мере превенције, личне хигијене и хигијене простора



Анекс школског програма 2020/2021

 Реализује унапред осмишљене идеје и учествуј е у пројектима који се тичу школе и
локалне заједнице. 

 Зна  да  постави  реалне  циљеве  и  на  основу  датих  могућности  уме  да  планира  и
проналази начине њиховог остваривања.

Исходи воде ка следећим стандардима:  

1. Наслеђивање и еволуција
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће
БИ 1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуции животана Земљи
БИ 1.3.9.зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на 
основу фосилних записа
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за 
прикупљање података у биологији (посматрање, бројање, мерење)
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, 
попуни формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности 
рада
БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на 
једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наставника
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са 
њима
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 
БИ 2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су 
оне настале деловањем еволуционих механизама
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања организама на услове животне средине
БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и 
извести о резултату
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 
коментар резултата
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба
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БИ 3.3.2. разуме да полне ћелијенастају од посебних ћелија у организму
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији
БИ 3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 
популацијама, доводе до еволуције
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 
популација и популација других врста

2. Јединство грађе и функције као основа живота
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви 
карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим 
одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које
се обављају на нивоу организма
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, 
покретљивост, растење, развиће, размножавање)
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са 
околином
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за 
прикупљање података у биологији (посматрање, бројање, мерење)
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, 
попуни формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности 
рада
БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на 
једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наставника
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у 
типичним случајевима
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју 
обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између 
коштане и мишићне ћелије и сл.)
БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се 
ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а 
органи са истом функцијом системе органа
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам
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БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и 
стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, 
при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање
БИ 2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна шта он значи
БИ 2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који 
органски системи омогућавају ову интеграцију
БИ 2.2.9. зна да нервни и ендокрини систем имају улогу у одржавању хомеостазе
БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и 
реализује једноставан експеримент и извести о резултату
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у 
атипичним случајевима
Би 3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових 
својстава до нивоа класе / реда најважнијих група
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну 
функционалну условљеност
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције
БИ 3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална 
интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за 
преживљавање

3. Порекло и разноврсност живота
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим 
одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 
упознати на основу фосилних записа
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за 
прикупљање података у биологији (посматрање, бројање, мерење)
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових 
својстава до нивоа кола/класе
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена 
које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или организме
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су 
оне настале деловањем еволуционих механизама
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 
популацијама, доводе до еволуције

4. Живот у екосистему
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БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна 
заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна 
најопштије чињенице о њима
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и 
популације
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергет-ске токове у екосистему, 
чланове ланаца исхране и правце кружење најважнијих супстанци (вода, угљеник, азот)
БИ.1.4.4.препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и 
најважније представнике врста који их насељавају;
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена 
које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или организме
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања организама на услове животне средине
БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише 
везе између делова
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у 
екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и популација
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, 
воденој и земљишној средини
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена 
које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 
популација и популација других врста
БИ.3.4.2.разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира 
односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, 
ланце исхране и трофичке пирамиде)
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и 
биодиверзитета
5. Човек и здравље
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је 
важно да их се придржава
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке 
обраде хране
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне 
болести (епидемије и пандемије)
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање 
биолошких ритмова (сна, одмора)
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно 
утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 
стручњацима)
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БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља
БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на 
понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.)
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика:

Наслеђивање и еволуција
 Иницијално тестирање

 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова

 Домаћи задатак

 Проблемски задаци

Јединство грађе и функције као основа живота
 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова

 Домаћи задатак

 Лабораторијске вежбе

 Проблемски задаци

 Пројектна настава

 Писана провера -

− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора

− задаци са означавањем
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− задаци вишеструког избора

− спаривање појмова

Порекло и разноврсност живота
 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова

 Домаћи задатак

 Проблемски задаци

 Писана провера

− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора

− задаци са означавањем

− задаци вишеструког избора

− спаривање појмова

Живот у екосистему
 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова

 Домаћи задатак

 Проблемски задаци

 Пројектна настава

 Писана провера

− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора

− задаци са означавањем

− задаци вишеструког избора

− спаривање појмова

Човек и здравље
 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика
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 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова

 Домаћи задатак

 Проблемски задаци

 Пројектна настава

 Писана провера 

− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора

− задаци са означавањем

− задаци вишеструког избора

− спаривање појмова

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај 
седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста 
оцењивања, домаћих...)

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна 
додатна образовна подршка и надареним ученицима

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика

Хемија

Математика 

Физичко и здравствено васпитање 

Информатика и рачунарство 

Географија 
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Техника и технологија 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

МАТЕМАТИКА

Разред: Седми
Недељни број часова: 4
Годишњи број часова: 144

Циљ наставе  и  учења  предмета:  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.

ИСХОДИ
По  завршеној  области/теми
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– израчуна степен реалног
броја и квадратни корен
потпуног  квадрата  и  примени
одговарајућа  својства
операција;
– одреди бројевну вредност
једноставнијег израза са
реалним бројевима;
– на основу реалног проблема
састави и израчуна вредност
једноставнијег  бројевног
израза са реалним бројевима;
– одреди приближну вредност
реалног броја и процени
апсолутну грешку;
– нацрта график  функције  y  =
kx,             k ∈R\{0};
–  примени  продужену
пропорцију  у  реалним
ситуацијама;

– примени Питагорину
теорему у рачунским и

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

Квадрат  рационалног броја.
 Решавање једначине x² = a,  a ≥
0; постојање ирационалних
бројева (на пример решења
једначине x2 = 2).
Реални  бројеви  и  бројевна
права.  Квадратни  корен,
једнакост  √a2=|a|.              
Децимални запис реалног броја;
приближна  вредност  реалног
броја;  апсолутна  грешка.
Основна  својства  операција  с
реалним бројевима.
Функција  директне
пропорционалности  y  =  kx,  k  ∈
R\{0}.
Продужена пропорција.

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

Питагорина теорема (директна
и  обратна). Важније примене
Питагорине теореме.
Конструкције тачака на
бројевној правој које одговарају
бројевима √2 , √3, √5итд.
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конструктивним задацима;
–  трансформише збир, разлику
и производ полинома;
– примени формуле за разлику
квадрата и квадрат бинома;
– растави полином на чиниоце
(користећи дистрибутивни
закон  и  формуле  за  квадрат
бинома и разлику квадрата);
–  примени  трансформације
полинома  на  решавање
једначина;

–  примени  својства  страница,
углова и дијагонала многоугла;
– израчуна површину
многоугла користећи обрасце
или разложиву једнакост;
–  конструише  ортоцентар  и
тежиште троугла;
– примени ставове
подударности при доказивању
једноставнијих  тврђења  и  у
конструктивним задацима;

– примени својства централног
и периферијског угла у кругу;
–  израчуна  обим  и  површину
круга и његових делова;
–  преслика  дати  геометријски
објекат ротацијом;

–  одређује  средњу  вредност,
медијану и мод.

Растојање  између  две  тачке  у
координатном систему.

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

Први део
Степен  чији  је  изложилац
природан  број;  степен  декадне
јединице чији је изложилац цео
број;  операције  са  степенима;
степен  производа,  количника и
степена.
Други део
Алгебарски   изрази.   Полиноми
и  операције  (мономи,  сређени
облик, трансформације збира,
разлике и производа полинома
у  сређени  облик  полинома).
Квадрат  бинома  и  разлика
квадрата. Растављање полинома
на чиниоце коришћењем
дистрибутивног закона, формуле
за  квадрат  бинома  и  разлику
квадрата. Примене.

МНОГОУГАО

Појам
многоугла.
Врсте
многоуглова.
Збир  углова  многоугла.  Број
дијагонала  многоугла.
Правилни  многоуглови  (појам,
својства, конструкције). Обим и
површина многоугла.
Тежишна  дуж  троугла.
Ортоцентар и тежиште  троугла.
Сложеније  примене  ставова
подударности.

КРУГ

Централни  и  периферијски
угао у кругу. Обим круга, број
π. Дужина кружног лука.
Површина  круга,  кружног
исечка  и  кружног  прстена.
Ротација.

ОБРАДА ПОДАТАКА Средња  вредност,  медијана  и
мод.
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ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по
областима)

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

Увести појам квадрата рационалног броја p/q и илустровати га
површином  квадрата  чија  је  страница  управо  p/q,  на  основу
чега  ученици  треба  да  закључе  да  је  квадрат  произвољног
рационалног броја ненегативан број.
При израчунавању квадрата рационалних бројева равноправан
статус  треба дати квадрирању бројева у запису  p/q  и у деци-
малном запису.

Код решавања једначина облика х2   = а, ученици уз
наставникову помоћ изводе следеће закључке: дата једначина

се може свести на једначину х2  = а = b2  и може имати једно (а
= 0) или два решења (а > 0), али може бити и без решења (а <
0).  Приликом увођења ознаке за квадратни корен нагласити
разлику између, на

пример, вредности  и решења једначине х2 = 4.

У даљем раду показати да неке једначине облика х2   = а

(на  пример х2   = 2)    немају решења у скупу рационалних
бројева, тј. да се у скупу рационалних мерних бројева не може
израчунати мерни број странице квадрата чија је површина 2
(не инсистирати да ученици репродукују  одговарајући доказ).
На тај начин мотивисати увођење ирационалних бројева, јер из
претходног следи да осим рационалних  бројева  треба  имати
на   располагању   и   неке   друге бројеве (на пример оне чији
квадратни корен  није  рационалан  број). Тада се уводи скуп
реалних бројева као унија два дисјунктна  скупа скупа
рационалних и скупа ирационалних бројева. Сада је природно
и да се „рационална” права прошири у реалну праву и покаже
како на  таквој  реалној правој  постоје  рационалне  и
ирационалне  тачке. Нагласити, међутим, да скуп (позитивних)
ирационалних  бројева,  осим  квадратних  корена  рационалних
бројева, садржи и многе друге елементе, од којих ће неки бити
поменути касније (рецимо број π).

На конкретним примерима ученици треба да уоче да сваки
рационалан  број  има  коначну  или  бесконачну  периодичну
децималну репрезентацију, а ирационални бројеви бесконачну
непериодичну репрезентацију и обратно (ове  чињенице не
треба  доказивати у општем случају). При израчунавању
вредности корена  и рачунања са коренима, када  су њихове
вредности ирационални  бројеви,  користити  калкулатор  или
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расположиве софтвере.
За све реалне бројеве без обзира да ли имају коначну или

бесконачну децималну репрезентацију увести појам приближне
вредности и појам  апсолутне грешке. Правила заокругљивања
реалних  бројева  увести  на  следећи  начин:  на  конкретним
примерима,  посматрањем  могућих граница (интервала)  у
зависности од  прецизности,  ученици  бирају  приближне
вредности  тако  да  се  при  заокругљивању  бира  вредност  са
мањом  апсолутном  грешком,  након  чега  се  формулишу
правила.

Основна својства операција  сабирања и множења реалних
бројева посматрати и анализирати у поређењу с одговарајућим
својствима  у  скупу  рационалних  бројева.  Основна  својства

операције кореновања у R+ треба такође реализовати на
примерима при  чему се посебно третирају збир, разлика,
производ и количник корена  и  њихови  односи  са  кореном
збира,  разлике,  производа  и  количника. При том посебну
пажњу обратити на једнакост  и њено тумачење.
У  оквиру  ове  теме  се  обрађује  и  функција  директне
пропорционалности  у  =  kх  коју  треба увести на  конкретним
примерима  блиским искуству ученика (раст дужине пута  са
временом  путовања  при  константној  брзини,  смањење
водостаја  реке  ако је  дневни пад протока  константан ...).  У
почетним примерима ученици цртају тачкасти график којим
се приказује функција за дискретне вредности променљиве,
након чега  се  долази до  конструкције  графичког приказа у
координатном систему.  Тематску  јединицу  продужена
пропорција  треба,  такође,  реализовати  на  конкретним
примерима  (подела  дате  суме  у  датој  размери,  одређивање
углова  троугла ако је  дат њихов  однос,  присуство метала у
легурама  ...).  Посебну  пажњу  поклонити  вези  продужене
пропорције са класичном двојном пропорцијом.

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА

Питагорина  теорема  је  од  великог  значаја  за даље
математичко образовање и потребно је пажљиво методички и
дидактички обрадити. Као мотивација за тему могу  се
користити  историјски  подаци  најпре  о  потреби  човека  за
употребом  и конструкцијом  правоуглих троуглова  током
изградње  различитих  објеката  у  укупном  напретку
цивилизације,  а  чије  је  законитости  Питагора  уочио  и
математички уобличио и формулисао. На примеру египатског
троугла  експериментом  са  конопцем,  цртежом  или
симулацијом  на  неком  од  динамичких  софтвера  упознати
ученике са теоремом, а затим је и исказати и дати комплетан
доказ.  Потребно  је  да  ученици  схвате  концепт  Питагорине
теореме,  а  не  да  напамет  науче  исказ.  У  том  циљу  током
вежбања  инсистирати  на  различитим  ознакама  катета  и
хипотенузе,  као и различитим положајима  самог правоуглог
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троугла,  како  би  се  ученици  оспособили  да  Питагорину
теорему користе касније у образовању у различитим задацима
из  планиметријe,  стереометрије  и  тригонометрије. Упознати
ученике са  карактеристичним Питагориним  тројкама  кроз
примере  и  напоменути  да  таквих  тројки  има  бесконачно
много. Формулисати обрат Питагорине теореме и применити
га у задацима.

У другом делу теме пажњу је потребно усмерити на
примену  Питагорине  теореме  на  конструкције  дужи чији  је
мерни број дужине ирационалан број и примену на квадрат,
правоугаоник, једнакокраки и једнакостранични троугао, ромб
и  правоугли  и  јед-  накокраки  трапез.  Ученици  треба  да
примењују Питагорину теорему и на једнакокрако правоугли
троугао,  правоугли  троугао  са  углом  од  30°  и  одређивање
растојања двеју тачака у координатном систему.

Уколико  наставник  има  техничких  могућности  у
учионици,  након усвајања Питагорине теореме  на
традиционалан начин, део  ове  теме  може  обрадити
коришћењем неког  од  бесплатних динамичких софтвера  који
ученицима  може  још  очигледније  дочарати  Питагорину
теорему  и  примену  теореме  у  различитим  геометријским
задацима и проблемима из свакодневног живота.

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

У првом делу ове теме уводи се појам степена променљиве
природним бројем и изводе се основна својства те операције
(множење  и  дељење  степена  једнаких  основа,  степеновање
степена,  као  и правила за  степен  производа  и количника).
Ученици треба  у потпуности да овладају  одговарајућим
трансформацијама да би, између  осталог, били припремљени
за  упознавање са операцијама са полиномима које следе.
Такође, уводи  се  појам степена  са  изложиоцем  који  је  нула
или негативан  цео  број, али само у случају основе која је
декадна јединица. Примери обухватају краће записивање врло
малих  рационалних  бројева  (примене  у  физици),  као  и
канонско  представљање  рационалних  бројева  у  децималном
запису.

Други део теме обухвата операције с целим  алгебарским
изразима  (полиномима).  Најпре  се  уводи  појам  полинома  и
увежбава израчунавање вредности таквог израза за конкретне
вредности  променљивих који у њему учествују. Затим се
дефинишу основ-  не операције са полиномима (сабирање,
одузимање и множење)  и  увежбава  довођење полинома  на
сређени  облик.  Притом  се,  по  потреби, користи
дистрибутивни закон(у облику                           (a + b)(x + y) =
a+ ay + bx + by) и формула за квадрат бинома(у облику (a +

b)2= a2+2ab +b2).
У  наставку  ове  теме  ученици  треба  да,  на  погодним

примерима,  уоче потребу растављања полинома  на  чиниоце
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(посебно у циљу решавања једначина). Затим треба увежбати
то  растављање  коришћењем  претходно  наведених  формула
(али сада записаних у облику ax + ay + bx + by = (a + b)(x +

y), односно   a2   + 2ab + b2   = (a + b)2), као и формуле за
разлику квадрата. Примере растављања  тзв.  непотпуног
квадратног тринома обрађивати само на додатној настави. Сем
поменуте примене на решавање једначина (на пример, облика

аx2   + bx = 0 и x2– c2=0), овде се могу приказати примери
решавања геометријских проблема за које је потребно
познавање операција са полиномима.

МНОГОУГАО

Многоугао увести  као део равни ограничен многоугаоном
линијом.  Нагласити  разлику  између  конвексних  и
неконвексних  многоуглова,  али даља разматрања ограничити
само  на  конвексне  многоуглове.  Ученике  треба  наводити  да
уоче  зависност  броја  дијагонала,  као  и  зависност  збира
унутрашњих  углова  од  броја  темена  многоугла.  Приликом
увођења  правилних  многоуглова, ученици треба  да уоче да
постоје многоуглови који нису правилни иако  су све њихове
странице  једнаке,  као  и  да  постоје  многоуглови  који  нису
правилни иако су сви њихови углови јед- наки. Посебно истаћи
осну симетричност правилног многоугла и број оса симетрије,
као и чињенице да  се око правилног многоугла може описати
круг  и  да  се  у  њега  може  уписати  круг.  Из  одговарајућих
формула  за  једнакостранични  троугао,  ученици,  уз  помоћ
наставника  ако  је  потребно,  изводе  формуле  којима  се  у
правилном  шестоуглу  успостављају  везе  између  странице,
дуже дијагонале,  краће дијагонале,  полупречника уписаног  и
описаног круга.

Кроз  разноврсне  примере  и  задатке  (који  се  односе  на
троуглове,  четвороуглове  и  правилне  многоуглове)  истицати
примену ставова подударности троуглова и поступно развијати
код  учени-  ка вештину доказивања. Доказати најважније
особине троуглова  и  паралелограма.  Увести  појмове
ортоцентар,  тежишна  дуж  и  тежиште  троугла,  и  навести
њихове  особине.  Примену  ставова  подударности  и  њихових
последица  проширити  и  на  конструктивне  задатке.  Истаћи
разлику  између  цртања  и конструкције.  Посебно  треба
издвојити  1)  конструкције  троуглова  које  поред  датих
страница/углова одређује  и једна  висина, односно тежишна
дуж; 2) конструкције паралелограма и трапеза које поред датих
страница/ углова одређује и висина; 3) конструкције делтоида;
4)  конструкције  правилних  многоуглова  са  3,  4,  6,  8  или  12
темена које одређује страница, односно полупречник описаног/
уписаног круга. На примерима  илустровати  ситуације  када
конструктивни  задатак има више решења или нема решења,
али не инсистирати на оваквим задацима. Израчунавање обима
и површине многоугла илустровати разноврсним примерима и

211



Анекс школског програма 2020/2021

задацима.
Приликом  израчунавања  површине  користити  разлагање

многоуглова  на  троуглове  и  четвороуглове.  Посебну  пажњу
посветити  израчунавању  површине  правилног  шестоугла.
Важно  је  укључити  и одређени број практичних примена
рачунања површина.

КРУГ

 Полазећи од раније стечених знања и дефиниција кружне
линије и кружне површи, треба размотрити могуће положаје и
односе круга и праве, а  такође и два круга у равни. Ученике
треба  подсетити  на  дефиниције  тангенте  и  тетиве  круга  и
искористити Питагорину терему за успостављање  везе између
полупречника  круга,  тетиве  и  централног  одстојања  тетиве.
Централне  теме  су  увођење  појмова  централног  и
периферијског  угла,  уочавање  и  доказивање  тврђења  о
њиховом  међусобном  односу,  као  и одређивање  обима  и
површине  круга.  Ученици  би  требало  да  експериментално
утврде сталност односа обима и пречника кружнице. Када се
уведе број π, ученике треба информативно упознати са његовом
ирационалном  природом.  После  обраде  обима  и  површине
круга,  треба  извести  формуле  за  дужину  кружног  лука,
површину кружног исечка и кружног прстена.  У практичним
израчунавањима  користити  приближну  вредност  3,14  али
повремено радити и са проценама 3,142; 22/7; 3,1.

У оквиру дела теме  који  се  односи на ротацију,  треба  се
ограничити на ротације једноставнијих фигура око задате тачке
и за задати угао. Објаснити ученицима позитиван и негативан
смер  ротације  и  урадити  неколико  примера  ротације  у
координатном систему. Важно је да ученици уоче да се дужине
дужи и величине углова не мењају при ротацији.
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ОБРАДА ПОДАТАКА

Ову тему реализовати као пројектни задатак. Циљ пројектног
задатка  је  да  ученици  овладају  појмовима  средња  вредност,
медијана  и  мод  и  истовремено  се  увере  у  применљивост
обраде  података  у  свакодневној  пракси.  Препорука је да се
пројектни задатак реализује на конкретним примерима  и
предлог је да у седмом разреду то буде прикупљање, обрада и
анализа података добијених анкетом. Теме се могу одабрати
из  животног  окружења и њихов садржај  би  требало да  буде
близак узрасту ученика (на пример: коришћење ИКТ од стране
ученика,  расподела  слободног  времена  ученика,  еколошка
свест младих ...). Број питања у анкети не мора бити  велики,
највише 5-6, а истраживање  треба реализовати  тако да узорак
не буде премали,  али ни превелик и да се може реализовати у
најближем окружењу (школа, породица, комшилук ...). 
Предлог  је  да  се  пет  расположивих  часова  реализује  по
следећем плану:
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РЕДНИ
БРОЈ

1.

  

-Избор теме истраживања –
Конструкција анкетних питања

Наставник објашњава пројектни задатак, а ученици 
предлажу теме за истраживање и 5–6 анкетних 
питања.

2. – Упутство за анкетирање Сваки ученик добија по 4–5 анкетних листића.

3.

– Обнављање и доградња 
појмова: узорак, нумеричка и 
процентуална расподела, 
графички приказ

На једном (нумерички потпуно припремљеном) 
примеру се илуструју сви наведени познати и нови 
појмови.

4.

– Подела ученика на групе

– Упућивање у начин обраде 
података добијених 
анкетирањем

Формирају се нехомогене истраживачке групе. Свака 
група обрађује једно питање за које је задужена (може
се користити и Ехсеl) и припрема презентацију 
резултата.

5.

-Презентација резултата анкете Групе приказују резултате свог истраживања 
(таблични приказ резултата обраде питања из анкете, 
процентуалну расподелу, графички приказ, 
израчунавање средње вредности, медијане и мода), 
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ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне математичке
концепте (нумеричке, алгебарске, геометријске, статистичке), овладао је основним математичким
процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, применом, моделовањем) и вештинама
(рачунањем, алгебарским поступцима, мерењем, просторном визуелизацијом, радом са подацима,
проценом,  коришћењем  калкулатора  и  информационо-комуникационим  технологијама)
потребним  за  даље  школовање  и  живот.  Оспособљен  је  да  анализира  и  тумачи  природне  и
друштвене  појаве,  решава проблеме и доноси одлуке у свакодневном контексту.  Комуницира
користећи  математички  језик,  користи  информационо-комуникационе  технологије  и  друга
средства.

Основни ниво

Решава  проблеме  и  доноси  одлуке  у  једноставним  ситуацијама  када  је  захтев  јасно
формулисан  и  сви  релевантни  подаци  непосредно  дати.  Користећи  основне  елементе
математичког језика,  једноставне математичке поступке и информационо- комуникационе
технологије саопштава решење проблема или донету одлуку.

Средњи ниво

Решава  проблеме  и  доноси  одлуке  у  познатом  контексту,  при  томе  прикупља,  селектује
податке и примењује одговарајуће математичке поступке. Образлаже решење проблема или
донету  одлуку.  Тумачи  природне  и  друштвене  појаве  користећи  математичке  концепте,
процесе и вештине.

Напредни ниво

Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама и при чему
бира и вреднује пут и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене појаве
користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује своје ставове и дискутује
користећи математички језик.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Специфичне  предметне  компетенције  су:  математичко  знање  и  резоновање,  примена
математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација.

Основни ниво

Примењује  једноставне  математичке  поступке  када  су  сви  подаци  непосредно  дати.
Примењује  основна  математичка  знања  на  решавање  једноставних  ситуација  из
свакодневног  живота.  Решава  проблеме  у  једноставном  контексту  који  се  своде  на
једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе
писане и усмене математичке комуникације.
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Средњи ниво

Примењује  математичке  концепте,  процесе  и  вештине  у  различитим  ситуацијама.  Бира
оптималне  начине  решавања  проблема  користећи  нумеричке,  алгебарске  и  геометријске
методе.  Анализира  податке  користећи  основне  статистичке  методе.  Уме  да  користи
одговарајуће средство ИКТ за организацију и обраду података. Разуме захтеве сложенијих
математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима и симболима
саопштава своје ставове.

Напредни ниво

Бира  математичке  поступке  за  решавање  проблема  и  доноси  закључке.  Истражује  различите
начине решавања проблема. Уме да примени математичка знања у анализи сложених природних
и  друштвених  појава.  Приликом  решавања  проблема  уме  да  одабере  средство  ИКТ  и  да  га
користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални математички језик. Уме да критички
дискутује о добијеним резултатима и анализира их.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ
које  се  могу  развити  преко  наведених
исхода и садржаја у оквиру плана наставе
и учења наставног предмета математика

Компетенција за целоживотно учење

Комуникација

Рад са подацима и информацијама

Решавање проблема

Сарадња

Дигитална компетенција

Кључни појмови садржаја: реални број, степен, квадратни корен, Питагорина теорема, 
полином, многоугао, ортоцентар и тежиште, круг, број π, ротација и средња вредност.

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма:

Коришћење различитих врста дидактичког материјала(панои, постери, видео записи, 
презентације, квизови, игрице, Геогебра аплети), метода рада  и облика рада на часовима. 

КОРЕЛАЦИЈА: физика, хемија, географија, техничко и технологија, биологија, информатика и
рачунарство

ИСХОДИ ВОДЕ КА ОСТВАРИВАЊУ СЛЕДЕЋИХ СТАНДАРДА:

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
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Ученик уме да:

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се
сликом кад је то потребно        (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број.

МА.1.2.4. одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

МА.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу;  заокругљује величине исказане
датом мером 

МА.2.1.2. одреди супротан број,  реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна
вредност  једноставнијег  израза  са  више  рачунских  операција  различитог  приоритета,
укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа

МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама

МА.2.2.4.  уочи  зависност  међу  променљивим,  зна  функцију  y=ax  и  графички  интерпретира
њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује непознати
члан пропорције 

МА.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен

МА.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу

МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза

МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама

МА.3.2.2. користи особине степена и квадратног корена

МА.3.2.4.  разликује  директно  и  обрнуто  пропорционалне  величине  и  то  изражава
одговарајућим записом; зна линеарну функцију и графички интерпретира њена својства

МА.3.4.2.  процени и заокругли  дате  податке  и  рачуна  са  таквим приближним вредностима;
изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g)

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА

Ученик уме да :
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МА1.3.2.  влада  појмовима:  троугао,  четвороугао,  квадрат  и  правоугаоник  (уочава  њихове
моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује основне врсте
троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата
и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку;

уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему).

МА1.4.4. при мерењу бира одговарајућу мерну јединицу; заокружује величине исказане датом
мером.;

МА.1.5.1. изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке у
првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно 

МА2.3.2.  уме  да  одреди  однос  углова  и  страница  у  троуглу  и  збир  углова  у  троуглу  и
четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему;

МА2.4.3. уме да дату величину искаже приближном вредношћу;

МА.2.5.1. влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или централно
симетричних итд) 

МА3.3.2.  користи  основна  својства  троугла,  четвороугла,  паралелограма  и  трапеза,  рачуна
њихове  обиме  и  површине  на  основу  елемената  који  нису  обавезно  непосредно  дати  у
формулацији задатка;

МА3.4.2. процењује и заокружује дате податке и рачуна са таквим приближним вредностима;

МА.3.5.1. одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

Ученик уме да: 

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану

МА1.2.2. уме да израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима. ;

МА1.2.3. сабира, одузима и множи мономе;

МА.2.2.1. реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате

МА2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен;

МА2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином;

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних једначина
са две непознате
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МА3.2.2. користи особине степена и квадратног корена;

МА3.2.3.  зна  и  примењује  формуле  за  разлику  квадрата  и  квадрат  бинома;  -увежбано
трансформише алгебарске изразе, своди их на најједноставнији облик;

МНОГОУГАО

Ученик уме да: 

МА.1.3.1.  влада  појмовима:  дуж,  полуправа,  права,  раван  и  угао  (уочава  њихове  моделе  у
реалним ситуацијама  и  уме да  их нацрта  користећи  прибор;  разликује  неке  врсте  углова и
паралелне и нормалне праве) 

МА.1.3.2.  влада  појмовима:  троугао,  четвороугао,  квадрат  и  правоугаоник  (уочава  њихове
моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне
врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла,
квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме
да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему)

МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)

МА.2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са
њима ако су изражени у целим степенима 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да
решава задатке користећи Питагорину теорему

МА.2.3.6.  уочи  осносиметричне  фигуре  и  да  одреди  осу  симетрије;  користи  подударност  и
везује  је  са  карактеристичним  својствима  фигура  (нпр.  паралелност  и  једнакост  страница
паралелограма)

МА.3.3.1.  рачуна са угловима укључујући  и претварање угаоних мера;  закључује  користећи
особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

МА.3.3.2.  користи  основна  својства  троугла,  четвороугла,  паралелограма  и  трапеза,  рачуна
њихове  обиме  и  површине  на  основу  елемената  који  нису  обавезно  непосредно  дати  у
формулацији задатка; уме да их конструише

МА.3.3.6.  примени  подударност  и  сличност  троуглова,  повезујући  тако  разна  својства
геометријских објеката

КРУГ

Ученик уме да: 
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МА1.3.3.  влада  појмовима:  круг,  кружна  линија  (издваја  њихове  основне  елементе,  уочава
њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна
обим и површину круга датог полупречника);

МА2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена;

МА2.4.1.  пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу;

МА3.3.3.  уме да одреди централни и периферијски угао,  рачуна површину кружног исечка,
дужину кружног лука; 

МА3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима;

ОБРАДА ПОДАТАКА 

Ученик уме да: 

МА.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди минимум
или максимум зависне величине 

МА.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

МА.2.5.2.  чита  једноставне  дијаграме  и  табеле  и  на  основу њих  обради податке  по  једном
критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка
са средњом вредношћу) 

МА.2.5.3.  обради прикупљене податке  и представи их табеларно  или графички;  представља
средњу вредност медијаном 

МА.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

МА.3.5.3.  прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу;  црта график којим
представља међузависност величина

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА: 

Процес праћења и вредновања наставе и учења почиње иницијалном проценом нивоа на коме се
ученик налази (иницијално тестирање). Постигнућа ученика и степен остварености исхода се
сагледају  кроз  свакодневно  посматрање,  активност  на  часу,  домаће  задатке,  учествовање  у
разговору и дискусији, самоевалуацију и евалуацију током појединих часова, самосталан рад,
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рад  у  групи,  тестове,  писане  провере,усмено  испитивање,  писмене  задатке.  Свака  од  ових
активности је добра прилика за праћење напредовања и давање повратне информације.

 НАЧИНИ  ПРИЛАГОЂАВАЊА  ПРОГРАМА  НАСТАВЕ  И  УЧЕЊА  УЧЕНИЦИМА
КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

 -  просторно,  садржајно  и  методичко  прилагођавање  наставног  програма  (нпр.  размештај
седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања,
домаћих...)

-  што већа индивидуализација  наставе,  а  посебно са ученицима којима је  потребна додатна
образовна подршка и надареним ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем.

ФИЗИКА

Разред: Седми
Недељни број часова:2
Годишњи број часова:72

Пpограм је израђен на основу Правилника  o плaну нaстaвe и учeњa зa  седми рaзрeд oснoвнoг
oбрaзoвaњa и вaспитaњa и прoгрaма нaстaвe и учeњa зa  седми рaзрeд  oснoвнoг  oбрaзoвaњa и
вaспитaњa (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, 12/2018, 3/2019, 5/2019,
12/2019) и Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Србије –
Просветни  гласник,  10/2019),  а  у  складу  са  Законом  о  основама  система  образовања  и
васпитања (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, 88/2017).

 Циљ учeњa предмета Физика

 Упoзнaвaњe учeникa сa прирoдним пojaвaмa и oснoвним зaкoнимa прирoдe; 

 Стицaњe oснoвa нaучнe писмeнoсти;

 Оспoсoбљaвaњe зa уoчaвaњe и рaспoзнaвaњe физичких пojaвa и aктивнo стицaњe знaњa o
физичким фeнoмeнимa крoз истрaживaњe;

 Усвajaњe oснoвa нaучнoг мeтoдa и 
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 Усмeрaвaњe прeмa примeни физичких зaкoнa у свaкoднeвнoм живoту и рaду.

 Планирани брoj чaсoвa пo тeмaмa и време реализације

Редни број и
назив наставне
области/ теме

Број
часова

Број часова за
лаб. вежбе

Укупан број
часова за
наставну

област/тему

Време реализације
теме

1.  Сила  и
кретање

22 3 25 септембар,  октобар,
новембар 

2.  Кретање  тело
под дејством силе
теже. Силе трења

10 2 12 децембар, јануар

3. Равнотежа тела 10 1 11 фебруар, март

4. Механички рад
и енергија. Снага

13 2 15 април, мај

5.  Топлотне
појаве

8 1 9 мај, јун

63 9 72
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 Садржаји програма наставе и учења

Тема Садржај

Сила  и
кретање

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања. 
Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања. Други Њутнов закон. 
Динамичко мерење силе. 
Међусобно деловање два тела – силе акције и реакције. Трећи Њутнов закон. Примери
Равномерно  променљиво  праволинијско  кретање.  Интензитет,  правац  и  смер  брзине  и
убрзања.  
Тренутна и средња брзина тела. 

Зависност брзине и пута од времена при равномерно променљивом праволинијском
кретању. 
Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог
праволинијског кретања. 
Демонстрациони огледи  :   
 Илустровање инерције тела помоћу папира и тега. 
 Кретање куглице низ Галилејев жљеб.
 Кретање тела под дејством сталне силе.
 Мерење силе динамометром. 
 Илустровање  закона  акције  и  реакције  помоћу  динамометара  и  колица,  колица  са

опругом и других огледа (реактивно кретање балона и пластичне боце). 
Лабораторијске вежбе 
1. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб. 
2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa (колица) или помоћу Атвудове
машине. 

Кретање
тела  под
дејством
силе  теже.
Силе трења

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед. 
Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже. 
Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових
сила на кретање тела. 
Демонстрациони огледи  :   
 Слободно падање тела различитих облика и маса (Њутнова цев, слободан пад везаних

новчића…). 
 Падање тела у разним срединама. 
 Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, с два тега и папиром између њих, са

пластичном чашом која има отвор на дну и напуњена је водом).
 Трење на столу, косој подлози и сл.
 Мерење силе трења помоћу динамометра. 
Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање убрзања тела које слободно пада. 
2. Одређивање коефицијента трења клизања.

Равнотежа Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз различите примере слагања сила.
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тела

Разлагање сила.
Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена применa. 
Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa применa. Пливање и тоњење
тела. 
Демонстрациони огледи  :   
 Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа. 
 Равнотежа полуге. 
 Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда на води, Картезијански гњурац, суво

грожђе у минералној води, свеже јаје у води и воденом раствору соли, мандарина са
кором и без коре у води, пливање коцке леда на води…). 

Лабораторијска вежба 
1. Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог закона. 

Механички
рад  и
енергија.
Снага

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења. 
Квалитативно  увођење  појма  механичке  енергије  тела.  Кинетичка  енергија  тела.
Потенцијална енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела. 
Веза  између  промене  механичке  енергије  тела  и  извршеног  рада.  Закон  о  одржању
механичке енергије. 
Снага. Коефицијент корисног дејства.
Демонстрациони огледи  :   
 Илустровање  рада  утрошеног  на  савладавање  силе  трења  при  клизању  тела  по

различитим подлогама, уз коришћење динамометра. 
 Коришћење  потенцијалне  енергије  воде  или  енергије  надуваног  балона  за  вршење

механичког рада. 
 Примери механичке  енергије  тела.  Закон о  одржању механичке  енергије  (Галилејев

жљеб; математичко клатно; тег са опругом)
Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по различитим подлогама. 
2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу колица. 

Топлотне
појаве

Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично кретање.
Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре.
Унутрашња енергија и температура. 
Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа. 
Агрегатна стања супстанције.
Демонстрациони огледи  :   
 Дифузија и Брауново кретање. 
 Ширење чврстих тела, течности и гасова (надувани балон на стакленој посуди -

флаши и две посуде са хладном и топлом водом, Гравесандов прстен, издужење
жице, капилара...). 

Лабораторијска вежба 
1. Мерење  температуре  мешавине  топле  и  хладне  воде  после  успостављања
топлотне равнотеже.

 Кључни  појмови  садржаја:  кретање,  сила,  убрзање,  Њутнови  закони,  сила  теже,  трење,
равнотежа тела, механички рад, енергија, снага, топлотне појве, температура 
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 План остваривања исхода по темама

Исходи

Пo  зaвршeтку  седмог   рaзрeдa  учeник  ћe
бити у стaњу дa: С
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Разликује  скаларне  и  векторске  физичке
величине.

+ + + + +

Користи  и  анализира  резултате  мерeња
различитих  физичких  величина  и  приказује
их табеларно и графички.

+ + + + +

Анализира зависност брзине и пређеног пута
од  времена  код  праволинијских  кретања  са
сталним убрзањем.

+ +

Примени  Њутнове  законе  динамике  на
кретање тела из окружења.

+ + + +

Покаже од  чега  зависи  сила  трења  и  на
основу  тога  процени  како  може  променити
њено деловање.

+ +

Демонстрира појаве:  инерције тела, убрзаног
кретања,  кретање  тела  под  дејством  сталне
силе, силе трења и сила акције и реакције на
примерима из окружења.

+ +

Самостално  изведе  експеримент  из  области
кинематике  и  динамике  (Атвудова  машина,
колица  са  теговима...),  прикупи  податке
мерењем, одреди тражену физичку величину
и објасни резултате експеримента.

+ +

Покаже  врсте  и  услове  равнотеже  чврстих
тела.

+

Наводи  примере  простих  машина  које  се
користе у свакодневном животу.

+

Прикаже  како  сила  потиска  утиче  на
понашање  тела  потопљених  у  течност  и
наведе услове пливања тела на води.

+

Повеже  појмове  механички  рад,  енергија  и +
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снага  и  израчуна  рад силе  теже  и  рад силе
трења.

Разликује кинетичку и потенцијалну енергију
тела и повеже њихове промене са извршеним
радом.

+ +

Демонстрира  важење  закона  одржања
енергије на примерима из окружењa.

+ +

Решава  квалитативне,  квантитативне  и
графичке  задатке  (кинематика  и  динамика
кретања тела, трење, равнотежа полуге, сила
потиска, закони одржања...).

+ + + + +

Разликује  појмове  температуре  и  количине
топлоте и  прикаже  различите  механизме
преноса топлоте са једног тела на друго.

+

Анализира  промене  стања  тела  (димензија,
запремине  и  агрегатног  стања)  приликом
грејања или хлађења.

+

Наведе методе добијања топлотне енергије и
укаже  на  примере  њеног  рационалног
коришћења.

+

 Преглед  међупредметних  компетенција  чије  се  развијање  планира  кроз  реализацију
наставе и учења предмета физика у седмом разреду по темама
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Компетенција за учење + + + + +

Одговорно  учешће  у
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демократском друштву

Естетичка компетенција + +

Комуникација + + + + +

Одговоран  однос  према

околини
+

Одговоран  однос  према

здрављу
+ +

Предузимљивост  и  орјентација
ка предузетништву

+ + + + +

Рад  са  подацима  и

информацијама
+ + + + +

Решавање проблема + + + + +

Сарадња + + + + +

Дигитална компетенција + + + + +
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 Преглед стандарда постигнућа ученика чије се остваривање планира кроз реализацију
наставе и учења предмета физика у седмом разреду 

Области: Силе; Кретање; Мерење; Енергија и топлота; Математичке основе физике и Експеримент.

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме:

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво

1.1. СИЛЕ

ФИ.1.1.1. уме  да  препозна
гравитациону  силу  и  силу  трења
које делују на тела која мирују или
се крећу равномерно

1.2. КРЕТАЊЕ

ФИ.1.2.1. уме  да  препозна  врсту
кретања према облику путање

ФИ.1.2.2. уме  да  препозна
равномерно кретање

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу
брзину, пређени пут или протекло
време ако су му познате друге две
величине

1.4. МЕРЕЊЕ

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу
и зна да одреди вредност најмањег
подеока

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила
и инструменте за мерење дужине,
масе,  запремине,  температуре  и
времена

ФИ.1.4.3. зна да користи основне
јединице  за  дужину,  масу,
запремину, температуру и време

ФИ.1.4.4. уме  да  препозна
јединице за брзину

ФИ.1.4.5. зна  основна  правила

2.1. СИЛЕ

ФИ.2.1.1. уме  да  препозна
еластичну  силу,  силу  потиска  и
особине инерције
ФИ.2.1.2. зна  основне  особине
гравитационе силе, еластичне силе
и силе потиска
ФИ.2.1.3. уме да препозна када је
полуга у стању равнотеже
ФИ.2.1.4. разуме како односи сила
утичу на врсту кретања
ФИ.2.1.5. разуме  и  примењује
концепт густине
ФИ.2.1.6. зна  да  хидростатички
притисак  зависи  од  висине  стуба
флуида

2.2. КРЕТАЊЕ

ФИ.2.2.1.уме да препозна убрзано
кретање

2.4. МЕРЕЊЕ

ФИ.2.4.1. уме да користи важније
изведене јединице SI и зна њихове
ознаке

ФИ.2.4.2. уме  да  препозна
дозвољене јединице мере изван SI,
нпр. литар или тону

ФИ.2.4.3. уме  да  користи
префиксе  и  претвара  бројне
вредности  физичких  величина  из
једне  јединице  у  другу,  нпр.

3.1. СИЛЕ

ФИ.3.1.1.  разуме  и
примењује услове равнотеже
полуге
ФИ.3.1.2. зна какав је однос
сила које делују на тело које
мирује  или  се  равномерно
креће

3.2. КРЕТАЊЕ

ФИ.3.2.1. уме  да  примени
односе  између  физичких
величина  које  описују
равномерно  променљиво
праволинијско кретање

3.4. МЕРЕЊЕ

ФИ.3.4.1. уме  да  претвара
јединице  изведених
физичких  величина  у
одговарајуће  јединице  SI
система

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка
мерења

3.6.  ЕНЕРГИЈА  И
ТОПЛОТА

ФИ.3.5.1. разуме  да  се
укупна  механичка  енергија
тела  при  слободном  паду
одржава
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мерења,  нпр.  нула  ваге,
хоризонтални  положај,  затегнута
мерна трака

ФИ.1.4.6. зна  да  мери  дужину,
масу,  запремину,  температуру  и
време

1.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА

ФИ.1.5.1.  зна  да  агрегатно  стање
тела зависи од његове температуре
ФИ.1.5.2. уме  да  препозна  да  се
механичким  радом  може  мењати
температура тела

1.7. ЕКСПЕРИМЕНТ

ФИ.1.7.1. поседује  мануелне
способности  потребне  за  рад  у
лабораторији

ФИ.1.7.2.  уме  да  се  придржава
основних  правила  понашања  у
лабораторији

километре у метре

ФИ.2.4.4. зна  када  мерења
понављамо више пута

2.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА

ФИ.2.5.1. зна  да  кинетичка  и
потенцијална  енергија  зависе  од
брзине, односно висине на којој се
тело налази
ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове
рада и снаге
ФИ.2.5.4. зна  да  унутрашња
енергија зависи од температуре
ФИ.2.5.5. зна  да  запремина  тела
зависи од температуре

2.6.  МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ
ФИЗИКЕ

ФИ.2.6.1. разуме  и  примењује
основне математичке формулације
односа  и  законитости  у  физици,
нпр.  директну  и  обрнуту
пропорционалност

ФИ.2.6.2. уме  да  препозна
векторске физичке величине,  нпр.
брзину и силу

ФИ.2.6.3. уме  да  користи  и
интерпретира  табеларни  и
графички  приказ  зависности
физичких величина

2.7. ЕКСПЕРИМЕНТ

ФИ.2.7.1. уме  табеларно  и
графички  да  прикаже  резултате
посматрања или мерења

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна

ФИ.3.5.2.  уме  да  препозна
карактеристичне  процесе  и
термине  који  описују
промене агрегатних стања

3.7. ЕКСПЕРИМЕНТ

ФИ.3.7.1. уме  да  донесе
релевантан  закључак  на
основу резултата мерења

ФИ.3.7.2. уме  да  препозна
питање  на  које  можемо  да
одговоримо  посматрањем
или експериментом
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уопштавања  и  систематизацију
резултата

ФИ.2.7.3. уме  да  реализује
експеримент по упутству

Начин и поступци остваривања наставе и учења

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa седми рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja
зaдoвoљaвaoснoвнe мeтoдскe зaхтeвe нaстaвe Физикe:

–  Пoступнoст (oд  jeднoстaвнoг  кa слoжeнoм)  при  упoзнaвaњу  нoвих  пojмoвa и  фoрмулисaњу
зaкoнa.

– Oчиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (уз свaку тeмaтску цeлину предвиђено  je вишe
дeмoнстрaциoних oглeдa, a у нeдoстaтку нaстaвних срeдстaвa мoгућeje кoристити и симулaциje).

– Пoвeзaнoст нaстaвних сaдржaja сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту.

Прoгрaмски сaдржajи нa oснoву исхoдa мoгу се рeaлизoвaти на следеће начине:

1. Излaгaњeм сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe:

Кaкo уз  свaку  тeмaтску  цeлину  иду  дeмoнстрaциoни  oглeди,  учeници  ћe спoнтaнo прaтити  тoк
пoсмaтрaнe пojaвe,  a нa нaстaвнику  je дa нaвeдe учeникa дa свojим рeчимa, нa oснoву сoпствeнoг
рaсуђивaњa,  oпишe пojaву кojу пoсмaтрa. Пoслe тoгa, нaстaвник, кoристeћи прeцизни  jeзик физикe,
дeфинишe нoвe пojмoвe (вeличинe) и рeчимa фoрмулишe зaкoнитост. Кaдa сe прoђe крoз свe eтaпe у
излaгaњу сaдржaja тeмe (oглeд, учeникoв oпис пojaвe, дeфинисaњe пojмoвa и фoрмулисaњe зaкoнa),
прeлaзи сe,  aкo je мoгућe, нa прeзeнтoвaњe зaкoнa у мaтeмaтичкoj фoрми. Како би ученици активно
учествовали у овом сегменту реализације наставе и учења демонстрациони огледи се реализују као
предвиди-посматрај-објасни активност уз уважавање значаја вршњачке интеракције и правовремену
размену информација на релацији ученик – наставник.

2. Рeшaвaњeм квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoблeмa кao и прoблeм-ситуaциja:

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин
сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe.
Нaимe,  рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз  три  eтaпe:  физичкa aнaлизa зaдaткa,  мaтeмaтичкo
изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa.  У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси
зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и рeчимa искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe,
нa oснoву мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи
сe физичкo тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник
инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeђунaрoдни систeм
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jeдиницa).  Како  би  се  ученици  додатно  подстакли  на  физичко  тумачење  добијеног  резултата,
повремено се постављају задаци откривања грешке у решеном рачунском задатку. Када су у питању
квалитативни  задаци,  акценат  је  на  концептуалним  питањима  вишеструког  избора  са  пажљиво
одабраним  дистракторима  како  би  се  пратило  развијање  научних  појмова  код  ученика,  као  и
откривање, односно превазилажење ученичких алтернативних концепција.

3. Лaбoрaтoриjским вeжбaмa:

Лaбoрaтoриjскe вeжбe чинe сaстaвни дeo рeдoвнe нaстaвe и oргaнизуjу сe нa слeдeћи нaчин: учeници
свaкoг  oдeљeњa дeлe сe у двe групe, тaкo дa свaкa групa имa свoj тeрмин зa лaбoрaтoриjску вeжбу.
Oпрeмa зa свaку лaбoрaтoриjску вeжбу умнoжeнa je у вишe кoмплeтa, тaкo дa нa jeднoj вeжби (рaднoм
мeсту) мoжe дa рaди двa дo три учeникa. Чaс  eкспeримeнтaлних вeжби сaстojи сe из: увoднoг дeлa,
мeрeњa и  зaписивaњa пoдaтaкa дoбиjeних  мeрeњимa,  aнaлизe и  дискусиje дoбиjeних  рeзултaтa,
извoђeњa зaкључaкa.

У увoднoм дeлу чaсa нaстaвник:

–  oбнaвљa дeлoвe грaдивa кojи  су  oбрaђeни нa чaсoвимa прeдaвaњa,  a oднoсe сe нa дaту  вeжбу
(дeфинициja вeличинe кoja сe oдрeђуje и мeтoд кojи сe кoристи дa би сe вeличинa oдрeдилa),

– oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa свaкo мeрeњe прaти oдгoвaрajућa грeшкa и укaзуje нa њeнe мoгућe
извoрe,

– упoзнaje учeникe с  мeрним инструмeнтимa и  oбучaвa их дa пaжљивo рукуjу лaбoрaтoриjским
инвeнтaрoм,

–  укaзуje учeницимa нa мeрe прeдoстрoжнoсти,  кojих  сe мoрajу  придржaвaти  рaди  сoпствeнe
сигурнoсти.

Дoк  учeници  вршe мeрeњa,  нaстaвник  aктивнo прaти  њихoв рaд,  дискрeтнo их  нaдглeдa и,  кaд
зaтрeбa,  oбjaшњaвa им и пoмaжe. При унoшeњу рeзултaтa мeрeњa у ђaчку свeску, прoцeну грeшкe
трeбa вршити сaмo зa дирeктнo мeрeнe вeличинe, a нe и зa вeличинe кoje сe пoсрeднo oдрeђуjу.

Имајући у виду степен (не)опремљености кабинета за физику, поједине вежбе се не реализују у
потпуности на описани начин, већ кроз пројектну наставу уз помоћ лако доступних средстава. На
тај  начин се ученицима у свакој  наставној  теми обезбеђују  практичне активности  усмерене  на
достизање  исхода,  остваривање  стандарада  и  развијање  компетенција  које  су  предвиђени
прописаним лабораторијским вежбама.

4.  Другим  нaчинима  рaдa кojи  дoпринoсe бoљeм  рaзумeвaњу  сaдржaja тeмe,  остваривању
исхода  и  развијањи  предметних  и  међупредметних  компетенција(радионице,  прojeктна
настава, истраживачки задаци, вршњачко учење, дoмaћи зaдaци...):
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 Планирани  су  различити  типови  дoмaћих  зaдaтaкa (класични  –  квалитативни  и  квантитативни
задаци, практични, истраживачки, уз употребу ИКТ-а), при чему нaстaвник води рaчунao нивoу
слoжeнoсти  зaдaтaкa,  aли и  o њихoвoj мoтивaциoнoj функциjи.  При одабиру  домаћих задатака
наставник  треба  да  води  рачуна  о  нивоу  сложености  задатака,  али  и  о  њиховој  мотивационој
функцији. С обзиром на то да кроз израду домаћег задатка ученици проверавају степен разумевања
усвојеног  садржаја,  коректност  урађеног  задатог  домаћег  задатка  треба  да  буде  проверена  на
наредном часу.

 Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, презентацију и
дискусију.  Пројекат  изводе ученици по групама уз асистенцију  наставника.  Овакав начин рада
подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру прикупљања података,  извођење
експеримената,  мерења,  обраде  резултата,  припрема  презентације  и  презентовање.  Резултат
оваквог начина рада је активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање.

Планирана се пројектна настава у областима: Сила и кретање; Кретање тела под дејством силе
теже. Силе трења; Равнотежа тела; Механички рад и енергија. Снага. 

 Планирани су и истраживачки домаћи задаци, на примеру области Механички рад, енергија, Снага:
„Енергетска  вредност  дневног  уноса  хране“  и  у  оквиру  области  Топлотне  појаве  „Климатске
промене“. 

 Подстицање  вршњачког  учења  у  различитим  фазама  наставе  и  учења,  посебно  кроз  пројектну
наставу, рад на истраживачким задацима, приликом међусобног процењивања постигнућа ученика,
током  реализације  радионица,  укључивањем  ученика  у  ваннаставне  активности  промоције  и
популаризације природних наука...

5. Систeмaтским прaћeњeм рaдa свaкoг учeникa:

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових усвојених
знања, стечених путем организовања различитих облика наставе. Такође је у обавези да уредно води
евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата
које  је  он  постигао  при  реализацији  само  једног  облика  наставе  није  добро.  Неопходно  је  да
наставник од ученика не тражи само формално знање већ да га подстиче на размишљање и логичко
закључивање.  Ученик  се  кроз  усмене  одговоре  навикава  да  користи  прецизну  терминологију  и
развија способност да своје мисли јасно формулише.

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким могућностима
ученика седмог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже
се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава повезаност разних области физике.
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6. Остваривањем међупредметне корелације:

Планирано  је  реализовање  наставе  и  учења  физике  у  различитим  темама  уз  успостављање
међупредметне  корелације  са  следећим  предметима:  математика,  географија,  биологија,  хемија,
информатика и рачунарство,техника и технологија, физичко васпитање. 

Осим тога,  предвиђено  је  повезивање  садржаја  предмета  физика  са  садржајима  предмета  првог
циклуса образовања и васпитања (пре свега математика, свет око нас, природа и друштво), као и
укључивање заинтересованих ученика седмог разреда у активности реализације садржаја природе и
друштва и математике у улози ученика-сарадника.

 Начин и поступци праћења и вредновања наставе и учења

У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa и нaпрeдoвaњe
тoкoм  прoцeсa учeњa.  Дa би  врeднoвaњe билo oбjeктивнo,  пoтрeбнo je дa будe усклaђeнo сa
принципимa oцeњивaњa (Прaвилник o oцeњивaњу у oснoвнoj шкoли).

Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг  учeникa крoз  прoвeрaвaњe њeгoвих усвojeних знaњa,
стeчeних  нa oснoву  свих  oбликa нaстaвe:  дeмoнстрaциoних  oглeдa (реализованих  применом
предвиди-посматрај-објасни наставне стратегије), прeдaвaњa и активног учешћа у раду, рeшaвaњa
квaнтитaтивних,  квaлитaтивних,  графичких,  практичних  и  истраживачких  зaдaтaкa,  пројектне
наставе и лaбoрaтoриjских вeжби. 

Кoнтинуирaнo се  прaтити  и  врeднује  знaње,  вeштинe и  стaвoви  учeникa пoмoћу  усмeнoг
испитивaњa, крaтких писмeних прoвeрa, кoнтрoлних вeжби, прoвeрoм практичних вeштинa,
као  и  вредновањем  учешћа  и  продуката  пројектне  наставе.  Нaстaвник  трeбa дa oмoгући
учeницимa дa искaжу  сoпствeнa рaзмишљaњa o нeким  физичким  пojaвaмa и  дa тo aдeквaтнo
врeднуje.

Нa пoчeтку  шкoлскe гoдинe,  пoтрeбнo je спрoвeсти  инициjaлни  тeст.  Oвaj  тeст  je  инструмeнт
прoвeрe прeдзнaњa и пoтeнциjaлa учeникa.

 Начини  прилагођавања  програма  наставе  и  учења  ученицима  којима  је  потребна
додатна образовна подршка:

У  складу  са  утврђеним  потребама  извршити  индивидуализацију  наставе  и  обезбедити  додатну
образовну подршку:

- Просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај  седења,
избор градива и прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања...);
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-  Коришћење  вршњачке  подршке  и  помоћи  у  остваривању  прилагођених  исхода  и  развијању
компетенција;

- Размена искустава и сарадња са члановима одговарајућих стручних већа и тимова и Школи.

ХЕМИЈА

Разред: Седми
Недељни број часова: 2
Годишњи број часова: 72

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

ИСХОДИ
По завршеној  области/теми
учени ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

–  идентификује  и  објашњава
појмове  који  повезују  хемију
са  другим  наукама  и
различитим  професијама,  и
принципима одрживог развоја;

 ХЕМИЈА  КАО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛН
А  НАУКА  И
ХЕМИЈА  У  СВЕТУ
ОКО НАС

Предмет  изучавања  хемије.
Везе између хемије и других
наука.  Примена  хемије  у
различитим  делатностима  и
свакодневном животу.
Супстанца.  Врсте  супстанци:
хемијски  елементи,  хемијска
једињења  и  смеше.
Демонстрациони  огледи:
демонстрирање  узорака
елемената,  једињења  и
смеша.

–  правилно  рукује
лабораторијским  посуђем,
прибором  и  супстанцама,  и
показује  одговоран  однос
према  здрављу  и  животној
средини;
–  експериментално
појединачно и у групи испита,
опише  и  објасни  физичка  и
хемијска својства супстанци, и
физичке  и  хемијске  промене

 ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

Хемијска  лабораторија  и
експеримент.  Лабораторијско
посуђе и прибор.
Физичка  и  хемијска  својства
супстанци.  Физичке  и
хемијске промене супстанци.
Демонстрациони огледи:
демонстрирање  правилног
руковања  лабораторијским
посуђем  и  прибором,  и
правилног  извођења
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супстанци;
– повезује физичка и хемијска
својства  супстанци  са
применом  у  свакодневно
животу  и  различитим
професијама;

основних  лабораторијских
техника  рада;  испитивање
физичких  и  хемијских
својстава  и  промена
супстанци.
Лабораторијска  вежба  1:
основне  лабораторијске
технике  рада:  мешање,
уситњавање  и  загревање
супстанци.
Лабораторијска  вежба  2:
физичка  својства  супстанци,
мерење  масе,  запремине  и
температуре супстанце.
Лабораторијска  вежба  3:
физичке  и  хемијске  промене
супстанци.

–  налази  потребне
информације  у  различитим
изворима  користећи  основну
хемијску  терминологију  и
симболику;
– објашњава основну разлику
између хемијских елемената и
једињења,  и  препознаје
примере  хемијских  елемената
и  једињења  у  свакодневном
животу;
–  објашњава  по  чему  се
разликују  чисте  супстанце  од
смеша  и  илуструје  то
примерима;
– представља структуру атома,
молекула  и  јона  помоћу
модела,  хемијских  симбола  и
формула;
– повезује распоред електрона
у атому елемента с положајем
елемента  у  Периодном
систему  елемената  и
својствима елемента;

АТОМИ  И
ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

Атоми  хемијских  елемената.
Хемијски симболи.
Грађа атома: атомско језгро и
електронски омотач.
Атомски  и  масени  број,
изотопи.
Распоред  електрона  по
нивоима  у  атомима
елемената.
Периодни  систем  елемената
(ПСЕ),  закон  периодичности
и  веза  између  броја  и
распореда  електрона  по
нивоима у атомима елемената
и положаја елемената у ПСЕ.
Племенити гасови. Својства и
примена.
Демонстрациони  огледи:
формулисање претпоставке о
честичној грађи супстанци.
Вежба  4:  одређивање
валентног  нивоа  и  броја
валентних електрона.

– разликује хемијске елементе
и  једињења  на  основу
хемијских симбола и формула;
–  разликује  типове  хемијских
веза,  препознаје  тип хемијске

 МОЛЕКУЛИ
ЕЛЕМЕНАТА  И
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И
ЈОНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

Ковалентна  веза:  молекули
елемената  и  молекули
једињења.  Атомска  и
молекулска  кристална
решетка.
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везе у супстанцама и повезује
са својствима тих супстанци;

Јонска  веза  и  јонска
кристална решетка.
Валенца. Хемијске формуле и
називи.
Демонстрациони огледи:
својства  супстанци  са
ковалентном и јонском везом.
Лабораторијска  вежба  5:
упоређивање  својстава
супстанци  са  јонском  и
супстанци  са  ковалентном
везом.

–  разликује  хомогене  и
хетерогене  смеше,  наводи
примере  из  свакодневног
живота  и  раздваја  састојке
смеша;
–  објасни  процес  растварања
супстанце  и  квантитативно
значење  растворљивости
супстанце;
– изводи израчунавања у вези
с  масеним  процентним
саставом раствора;

 ХОМОГЕНЕ  И
ХЕТЕРОГЕНЕ
СМЕШЕ

Смеше:  хомогене  и
хетерогене.
Раствори  –  хомогене  смеше.
Растварање и растворљивост.
Вода  и  ваздух  –  хомогене
смеше у природи.
Масени  процентни  састав
смеша.
Раздвајање  састојака  смеша:
декантовање,  цеђење  и
одвајање помоћу магнета.
Демонстрациони  огледи:
састав  и  својства  смеша;
раствори  и  њихова  својства;
растворљивост;  незасићени,
засићени  и  презасићени
раствори;  раздвајање
састојака смеша.
Лабораторијска  вежба  6:
испитивање  растворљивости
супстанци.
Лабораторијска  вежба  7:
раздвајање  састојака  смеша:
декантовање,  цеђење  и
одвајање помоћу магнета.

– изводи израчунавања у вези
с  масеним  процентним
саставом раствора; 
– напише једначине хемијских
реакција  и  објасни  њихово
квалитативно и квантитативно
значење;

 ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ  И
ХЕМИЈСКЕ
ЈЕДНАЧИНЕ

Хемијске  реакције.  Закон  о
одржању  масе.  Хемијске
једначине.
Демонстрациони огледи:
мерење  и  упоређивање
укупне масе супстанци пре и
после  хемијске  реакције  у
отвореном  и  затвореном
реакционом систему. 
Вежба  8:  састављање
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једначина  хемијских
реакција.

–  квантитативно  тумачи
хемијске  симболе  и  формуле
користећи  појмове  релативна
атомска  и  молекулска  маса,
количина супстанце и моларна
маса;

 ИЗРАЧУНАВАЊА У
ХЕМИЈИ

Релативна  атомска  и
релативна молекулска маса.
Количина  супстанце  и  мол.
Моларна маса.
Закон сталних односа маса. 
Масени  процентни  састав
једињења.  Израчунавања  на
основу  једначина  хемијских
реакција.
Лабораторијска  вежба  9:
мерење  масе  супстанце  и
израчунавање моларне масе и
количине супстанце.

– опише и објасни физичка и
хемијска  својства  водоника  и
кисеоника;
– разликује  оксиде,  киселине,
хидроксиде  и соли на  основу
хемијске формуле и назива, и
опише  основна  својства  ових
класа једињења; 
–  индикаторима  испита  и  на
рН  скали  процени  киселост
раствора;
–  тумачи  ознаке  са  амбалаже
супстанци  /  комерцијалних
производа.

 ВОДОНИК  И
КИСЕОНИК  И
ЊИХОВА
ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

Водоник.
Кисеоник.  Оксидација,
сагоревање и корозија.
Оксиди:  хемијске  формуле,
називи и основна својства.
Киселине: хемијске формуле,
називи и основна својства.
Хидроксиди  (базе):  хемијске
формуле,  називи  и  основна
својства.
Мера киселости раствора: pH-
скала.
Неутрализација  –  хемијска
реакција  киселина  и
хидроксида (база).
Соли: формуле и називи.
Демонстрациони огледи:
испитивање  кисело-базних
својстава  раствора  помоћу
индикатора;  реакција
неутрализације.
Лабораторијска  вежба  10:
испитивање  кисело-базних
својстава  раствора  помоћу
индикатора.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН  И  ПОСТУПЦИ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА (по областима)

 ХЕМИЈА  КАО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
НАУКА  И  ХЕМИЈА  У
СВЕТУ ОКО НАС

Специфичност учења хемије састоји се у потреби да
се хемијски појмови разматрају на три нивоа: макро нивоу,
микро нивоу и симболичком нивоу. 

На  самом  почетку  потребно  је  објаснити  да  је
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хемија  експериментална  наука  и  хемија  и  да  је  веома
присутна у свету око нас. Потребно их је упутити кроз
адекватне  примере  (производња  и  прерада  хране,
производња  лекова,  нових  врста  грађевинских  и
изолационих  материјала,  козметичких  производа,
средстава  за  хигијену,  конзерванаса,  боја,  лакова)  да
схвате и идентификују појмове који повезују хемију са
другим наукама и различитим професијама. Требало би
водити кроз тему ученике тако да уоче да је развијеност
хемијске  производње  значајан  показатељ  нивоа
развијености  друштва,  да  хемијски  производи
представљају  стално  окружење  савременог  човека,  са
свим добитима и ризицима. Хемија као природна наука,
заједно  са  физиком  и  биологијом,  пружа  могућност
комплексног  сагледавања  природе  и  доприноси  да
ученици  формирају  позитиван  став  према  њеном
очувању.

Следећи  корак  је  откривање  да  је  предмет
изучавања хемије супстанца. Потребно је ослањајући се
на  претходно  стечена  знања  ученицима  кроз  примере
показати  разлику  између  супстанце  и  физичког  тела.
Затим  покатати  кроз  примере  и  појаснити  разлику
између  хемијских  елемената  и  хемијских  једињења
према  сложености  састава.  Објаснити  да  се  хемијска
једињења  састоје  од  хемијских  елемената  који  су
међусобно повезани хемијском везом и зато су сложене
чисте  супстанце,  док  су  хемијски  елементи  просте
(једноставне)  чисте  супстанце.  Приближити  и
демонстрирати  кроз  илистративне  примере  познатих
смеша  из  свакодневног  живота  да  се  елементи  и
једињења у природи могу наћи као чисте  супстанце и
као састојци смеша. У овом периоду од њих се не може
очекивати да прецизирају разлику у саставу различитих
једињења.

 ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

У  оквиру  ове  теме  ученици  би  требало  да  на
основу демонстрације лабораторијског посуђа и прибора
и   адекватног  експеримента,  скретања  пажње на  мере
опреза и заштите себе и других и животне средине  уоче
улогу  експеримента  у  хемији,  усвоје  основна  правила
понашања  у  хемијској  лабораторији,  мере  опреза  при
руковању  супстанцама,  лабораторијским  посуђем  и
прибором, мере заштите себе и других, заштите животне
и радне средине, и мере прве помоћи у случају повреде
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при раду. Ученицима се презентује важност поштовања
правила понашања и мера опреза у раду, свест о значају
знања и вештина које су неопходна  и за задовољавање
свакодневних животних потреба.

Ученицима  показати  које  су  основне  технике
рада у лабораторији (мешање, уситњавање и загревање
супстанци)  и  истаћи  важност  техника:  посматрања,
мерења,  бележења  и  уочавања  правилности  међу
прикупљеним  подацима,  формулисања  објашњења,
извођења закључака кроз адекватан оглед, да би они све
то могли да примене при експериментисању у хемијској
лабораторији. 

Прве  експерименталне  кораке  ученици  праве
тако што експериментално испитују и описују физичка и
нека  хемијска  својства  супстанци,  на  пример,
запаљивост,  као  и  физичке  и  хемијске  промене
супстанци и повезују  их са  применом у свакодневном
животу и различитим професијама. Све ће то уследити
после демонстрације од стране наставника.

Разклику између физичких и хемијских својстава
супстанци, и физичких и хемијских промена супстанци
ученици уочавају кроз огледе. Ради бољег препознавања
и уочавања одређене промене демонстрирају се огледи
којима је дошло до хемијске промене у којима ученици
виде  јасне  показатеље  хемијских  промена:  издвајање
гаса  (реакција  између  цинка  и  хлороводоничне
киселине, реакција између натријум-хидрогенкарбоната
и етанске киселине), издвајање талога (реакција између
раствора  олово(II)-нитрата  и  кaлијум-јодида,  бакар(II)-
сулфата  и  натријум-хидроксида),  промена  боје
реактаната  (сагоревање  хартије  и  сахарозе,  разлагање
амонијум-дихромата),  појава  светлости  (сагоревање
траке  магнезијума),  као  и  физичких  промена:
испаравање  воде,  топљење  леда,  кондензација  водене
паре. 

АТОМИ  И  ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

Демонстрирање  огледа  за  постављање
претпоставке  о  честичној  структури  супстанце:
растварање  калијум-перманганата  у  води  и
разблаживање  раствора  калијум-перманганата  ће
послужити као увод за објашњење структуре атома.

На  примеру  атома  хелијума  ученицима  би
требало   објаснити  шта  је  атом,  о  структури  атома  и
субатомским честицама (протони, електрони, неутрони)
јер  атом  најзаступљенијег  изотопа  водоника  нема
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неутроне.  Навести  ученике  да  схвате  и  упореде
наелектрисање и масу протона, неутрона и електрона, а
потом наелектрисање, масу и величину атомског језгра и
електронског  омотача,  као  и  атома  у  целини.  Кроз
пример показати како се  примењују појмови атомски и
масени број у описивању структуре атома и повезати са
бројем  одговарајућих  честица.  Проширити  затим
дифиницију  хемијског  елемента  тиме  да  хемијски
елемент  изграђује  једна  врста  атома,  тј.  да  сви  атоми
хемијског  елемента  имају  исти  број  протона,  односно
атомски број.

Коришћењем  различитих  модела  атома  (слике,
тродимензионалне и анимиране моделе атома доступне
преко  савремених  информационо  комуникационих
технологија,  ИКТ)  ученике  мотивисати  да  критички
посматрају  моделе,  уочавају  информације  о  структури
атома које модели пружају, као и њихова ограничења.

Проширити знање увођењем појма изотопа где је
акценат на томе да ученици уоче да атоми једне врсте,
тј.  једног  хемијског  елемента,  могу  да  се  разликују
према  броју  неутрона.  Уз  то,  потребно  је  да  уоче
различиту  заступљеност  изотопа  у  природи  и  схвате
њену  практичну  примену  у  израчунавању  релативне
атомске  масе  сваког  елемента  који  има  изотопе
(илустровати примером заступљености изотопа хлора)

Ученике  упутити  како  да  разликују  врсте
хемијских  елемената:  метале,  неметале,  металоиде  и
племените  гасове.  Када  савладају  како  се  попуњавају
енергетски  нивои  требало  би  да  уоче:  када  је
максимално  попуњен  валентни  ниво,  распоред
електрона  у  атомима племенитих  гасова,  да  шематски
представљају  распоред  електрона  по  енергетским
нивоима,  и  да  повезују  распоред  електрона  у  атому
елемената са положајем елемента у Периодном систему
елемената и повезују са врстом елемента. 

Учећи  о  племенитим  гасовима  ученици  би
требало  да  повезују  структуру  атома  са  својствима
елемената,  применом, као и са заступљеншћу њихових
слободних атома у природи.

 МОЛЕКУЛИ  ЕЛЕМЕНАТА
И  ЈЕДИЊЕЊА,  ЈОНИ  И
ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА

Наставити са повезивањем својстава и структуре
супстанце  при  чему  је  важно  да  ученици  уоче  веома
малу заступљеност слободних атома у природи, тј. да су
само атоми племенитих  гасова  слободни.  Де се  атоми
удружују  у  стабилне  молекуле,  грађењем  ковалентне
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везе,  показати  ученицима  на  примерима:  водоника,
хлора,  кисеоника,  азота,  хлороводоника,  воде  и
амонијака,  а  о  јонској  хемијској  вези  на  примерима:
натријум-хлорида,  натријум-оксида  и  магнезијум-
хлорида. Појаснити ученицима како се  пишу формуле и
називи  супстанци  уз  коришћење  појма   валенце.
Хемијској  везу  би  требало  објаснити  уз  коришћење
модела  атома,  молекула,  јона,  кристалних  решетки
доступних прекo савремених ИКТ.

Разлике  својстава  једињења  са  јонском  и
ковалентном  везом  (поларном  и  неполарниом)
ученицима  би  требало  појаснити  кроз  демонстрацију
огледа  –  скретање  млаза  поларне  супстанце  у
електричном пољу; поларност воде и етанола.  Разлике
својстава  супстанци  са  јонском  и  ковалентном  везом:
растворљивост,  температура  топљења,  и  агрегатно
стање при стандардним условима такође ће се показати
огледима.

 ХОМОГЕНЕ  И
ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ

Током учења садржаја  теме ученици  формирају
појмове:  хетерогена  и  хомогена  смеша,  раствори  и
растворљивост, разликују квалитативни и кванитативни
састав  смеша  и  представљају  квантитативни  састав
смеша преко масеног процентног састава.

Ученици треба да овладају основним техникама
раздвајања састојака смеша и да их самостално изводе:
декантовање, цеђење и одвајање помоћу магнета. (Могу
се  информисати  и  о  осталим  техникама  раздвајања
састојака смеша).

Требало би да препознају  воду за пиће,  ваздух,
али  и  речну  воду  или  морску  воду,  као  примере
хомогених смеша. Упоређујући различите узорке вода у
природи  и  разматрајући  различите  природне  или
деловањем човека изазване промене у њиховом саставу,
треба да уоче када вода и ваздух представљају хомогене,
а  када  хетерогене  смеше.  При  томе,  важно  је  да
разликују  воду  као  једињење  (чиста  супстанца),  од
примера  вода  у  природи  које  су  смеше  (изворска,
морска,  речна,  језерска,  подземна,  минерална  вода,
атмосферска  и  отпадна  вода).  Ученици  би  требало  да
објасне шта се раствара у води, да схвате значај воде за
живот, и да је чувају од загађења. Важно је да знају су
неке супстанце загађујуће  за ваздух,  али и да се могу
предузети мере у циљу спречавања загађивања ваздуха.
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Израчунавања  у  вези  са  масеним  процентним
саставом смеша ученици би требало да у највећој мери
повезују  са  саставом  комерцијалних  производа  (на
пример, медицинска средства,  прехрамбени производи,
средства за одржавање хигијене).

У  демонстрационим  огледима ученици  би
требало  да  уоче  да  је  састав  смеша  произвољан,  да
састојци  смеша  не  мењају  својства  у  смешама  и  да
својства  смеша  зависе  од  заступљености  састојака  у
смешама. Они би требало да виде како се припремају
раствори, на пример припремање презасићеног раствора
натријум-ацетата  и  кристализацију  растворене
супстанце.  Препоручује  се  и  демонстрирање  огледа
којим се показује да у води има раствореног кисеоника,
растварање  калијум-перманганата  и  јода  у  води  и
неполарним  растварачима  („хемијски  коктел”).  Поред
наведеног,  пре  лабораторијске  вежбе  намењене
раздвајању састојака  смеша,  потребно  је  да  наставник
демонстрационим  огледима  покаже  како  се  изводе
поједини поступци. 

 ХЕМИЈСКЕ  РЕАКЦИЈЕ  И
ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ

У  оквиру  теме  ученици  треба  да  граде
квалитативно  и  квантитативно  значење  хемијске
једначине  којом  се  представља  одређена  хемијска
промена,  да  примењују  значење  коефицијента  и  да
разликују  коефицијент  од  индекса.  Закон  о  одржању
масе ученици треба да разумеју са становишта честичне
структуре супстанце, тј. да је маса супстанце пре и после
хемијске  реакције  иста,  јер  је  број  атома  пре  и  после
хемијске реакције исти. 

Ученици  би  требало  да  усмене  и  текстуалне
описе хемијских реакција преводе у симболички запис,
тј. да записују једначине хемијских реакција, разликују
реактанте  од  производа  хемијске  реакције  и  одређују
коефицијенте  у  хемијској  једначини.  Ученици  би
требало  да  уоче  топлотне  ефекте  при  физичким  и
хемијским  променама  супстанци,  тј.  да  се  током
промена  ослобађа  или  троши топлота  на  пример,  при
растварању  натријум-хидроксида  и  растварању
амонијум-хлорида у води.

При  писању  хемијских  формула  супстанци  и
записивању једначина хемијских реакција ученици уче и
како се пишу хемијске формуле у програмима за обраду
текста и посебним програмима креираним за ту сврху.
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Велики значај  у  усвајању нових појмова у овој
теми имају демонстрациони огледи:  сагоревање свеће,
реакција  између  натријум-хидрогенкарбоната  и
сирћетне киселине, реакција између натријум-хлорида и
сребро-нитрата, и баријум-хлорида и натријум-сулфата.

 ИЗРАЧУНАВАЊА  У
ХЕМИЈИ

У  оквиру  ове  теме  ученици  формирају  појмове:
релативна  атомска  маса,  релативна  молекулска  маса,
количина  супстанце,  мол,  моларна  маса.  Ученици  на
основу  назива  или  хемијске  формуле  супстанце
израчунавају  релативне  молекулске  масе  задатих
супстанци  користећи  таблицу  ПСЕ.  Лабораторијска
вежба  предвиђа  да  ученици  на  техничкој  ваги  измере
масу  одређене  супстанце,  а  затим  да  израчунају
количину супстанце, и обрнуто, да за задату количину
супстанце израчунају масу те супстанце, а онда и да је
измере  помоћу ваге.  Важно је  да  током израчунавања
ученици  успостављају  везе  између  масе  супстанце,
количине  супстанце  и  броја  честица,  да  изводе
израчунавања  на  основу  хемијских  формула  –
израчунавање масеног елементарног процентног састава
једињења, израчунавања на основу хемијских једначина,
на  основу  односа  количине,  масе  и  броја  честица
учесника у хемијској реакцији

 ВОДОНИК И КИСЕОНИК И
ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

У  последњој  теми  у  7.  разреду  ученици  уче  о
водонику и кисеонику, и класама неорганских једињења
(оксиди,  киселине,  хидроксиди/базе  и соли).  У оквиру
теме  ученици  детаљније  сазнају  о  својствима  и
практичној примени ова два елемента, као и о њиховим
једињењима  учећи  у  наставку  о  класама  неорганских
једињења.  Тако  ученици  сазнају  о  заступљености
водоника  у  природи,  својствима  водоника  и  повезују
својства  и  примену  водоника.  Примењују  Закон  о
одржању  масе  приликом  писања  хемијских  једначина
добијања  водоника  електролизом  воде  и  сагоревања
водоника.  На  тим  примерима,  ученици  могу  уочити
разлику између хемијске реакције анализе и синтезе.

Заступљеност  кисеоника  у  природи  ученици
повезују са значајем кисеоника за живи свет – дисање.
Они  би  требало  да  знају  да  су  својства  О2 и  О3

различита,  и  значај  озона  за  заштиту  живог  света  од
зрачења из космоса.

Ученици треба да формирају појмове оксидација,
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сагоревање и корозија, и да уоче улогу кисеоника у овим
процесима. Ученици треба да уоче да оксидација може
бити  бурна  или  тиха,  и  да  се  производи  оксидације
разликују  по  својим  својствима.  При  томе  могу  се
користити  примери  хемијских  једначина  реакције
оксидације  из  теме  ХЕМИЈСКЕ  РЕАКЦИЈЕ  И
ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ,  и формуле  оксида  (писање
на  основу  валенце  кисеоника),  из  теме  МОЛЕКУЛИ,
ЈОНИ И ХЕМИЈСКА ЈЕДИЊЕЊА. 

Ученици  кроз  демонстрационе  огледе  и
лабораторијску  вежбу  повезују  састав  и  својства
киселина,  база  и  соли,  да  уоче  шта  је  заједничко  у
саставу киселина (на пример, HCl, H2SO4, CH3COOH), и
у  саставу  хидроксида/база  (NaOH,  Ca(OH)2).  Промену
боје  индикатора  у  растворима  различитих  киселина  и
база требало би да повежу с постојањем Н+, односно ОН

јона  у  воденим  растворима,  што  одређује  и  остала
хемијска својства ових једињења. Важно је да то знање
повежу са примерима из свакодневног живота.

Важно  је  да  ученици  испитују  кисело-базна
својстава  комерцијалних  производа  (за  уклањање
каменца,  одмашћивање  рерни,  чишћење  сливника)  и
тако уоче везу између својстава и примене киселина и
хидроксида.

Ученици уче о киселости раствора и рН-скали на
примерима из свакодневног живота (на пример, средства
за  одржавање  хигијене,  козметички  препарати,
прехрамбени  производи,  телесне  течности),  што  им
помаже у разумевању информација о рН вредности на
етикетама тих производа.

Ученици  на  крају  теме  систематизују  знање  о
киселинама,  хидроксидима/базама  и  солима  кроз
демонстрациони  оглед,  испитивање
електропроводљивости  дестиловане  воде,
хлороводоничне  киселине,  раствора  натријум-
хидроксида и раствора натријум-хлорида, и разматрање
зашто неке течности проводе електричну струју, а неке
не проводе.

ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
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Ученик повезује структуру супстанци са својствима и променама супстанци, као и 
својстава супстанци с њиховом практичном применом. У породичном окружењу и друштву 
вршњака ученик примењује стечена знања и вештине, доноси одлуке и предузима активности у вези
с правилним коришћењем материјала и комерцијалних производа, правилним разврставањем и 
одлагањем отпада, правилном исхраном, брине о здрављу и животној средини. Знање хемије 
ученику служи да прати и користи информације о супстанцама, исказане хемијским терминима, 
хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама, као и да сагледава допринос хемије 
развоју медицине, фармације, индустрије, пољопривреде. Ученик развија научну писменост и 
вештине за експериментални рад и оспособљен је да самостално или у сарадњи с другима 
примењује знање хемије за решавање проблема. 

Основни ниво 

Ученик зна да су супстанце предмет изучавања хемије и познаје улогу хемије у различитим 
областима људске делатности. Ученик познаје заступљеност најзначајнијих супстанци у природи и 
различитим производима. Избор и примену производа (материјала, прехрамбених производа, 
средстава за хигијену и сл.) заснива на познавању својстава супстанци и промена којима подлежу. 
Рукује комерцијалним производима у складу с ознакама опасности, упозорења и обавештења на 
амбалажи, придржава се правила о начину чувања производа и одлагању отпада, и предузима 
активности које доприносе заштити животне средине. Правилну исхрану и остале активности у вези 
с очувањем здравља заснива на познавању својстава и извора биолошки важних једињења и њихове 
улоге у живим системима. У свакодневном животу препознаје примере хомогених смеша (раствора) 
и хетерогених смеша, повезује својства смеша с њиховим саставом, припрема смеше према 
потребама или издваја жељени састојак из смеше. Ученик препознаје значење хемијских симбола, 
формула, хемијских једначина и ознака за процентни састав раствора.

Средњи ниво

 Ученик повезује структуру супстанци са својствима и променама супстанци, и примењује 
знање да се при физичким и хемијским променама не мења укупна маса супстанци које учествују у 
променама. На основу хемијске формуле ученик одређује назив супстанце, а на основу назива пише 
формулу супстанце. Према хемијској формули и називу ученик може да сврста најважније 
супстанце у одговарајуће класе и опише заједничка својства супстанци које припадају истој класи. 
Хемијске промене представља помоћу хемијских једначина. Ученик уме правилно и безбедно да 
изведе једноставне огледе, да припреми раствор одређеног процентног састава за потребе у 
свакодневном животу, да испита основна својства неорганских и органских једињења, опише и 
објасни запажања користећи се хемијским терминима, симболима, формулама и хемијским 
једначинама.

Напредни ниво 
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Ученик објашњава својства супстанци примењујући стечена знања о њиховој структури. 
Ученик има развијене вештине за лабораторијски рад, испитивање својстава и промена супстанци и 
решавање проблема; планира, правилно и безбедно изводи огледе, израчунава масу и количину 
супстанци које учествују у променама. У објашњавању својстава и промена супстанци користи 
одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. На основу 
посматрања својстава супстанци и резултата огледа изводи закључке и генерализације. Ученик на 
основу разумевања својстава и промена супстанци иницира активности на нивоу породице и/или 
вршњака у вези са заштитом животне средине.

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE 

Специфична предметна компетенција: ХЕМИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

Ученик је формирао хемијску писменост као основ за разумевање својстава и промена 
супстанци у природи и примене супстанци у свакодневном животу и различитим професијама. 
Хемијску писменост примењује у доношењу одлука у вези са коришћењем различитих материјала и 
комерцијалних производа у свакодневном животу, и као основ за активан и одговоран однос према 
очувању здравља и животне средине.

Основни ниво

Ученик је формирао основне хемијске појмове о својствима и променама супстанци и 
повезује их с комерцијалним производима с којима је у контакту у свакодневном животу. Безбедно 
и одговорно рукује производима, правилно складишти отпад, брине о очувању здравља и животне 
средине. 

Средњи ниво 

Ученик је формирао систем хемијских појмова о структури, својствима и променама 
супстанци, класификује супстанце, примењује знање да се при физичким и хемијским променама не 
мења укупна маса супстанци које учествују у променама, припрема раствор одређеног процентног 
састава, доноси одлуке у вези с начином коришћења комерцијалних производа на основу познавања 
својстава састојака тих производа. 

Напредни ниво 

Ученик објашњава структуру, својства и промене супстанци и примењује знање у 
решавању проблема. Формиран систем хемијских појмова омогућава ученику сагледавање значаја 
хемије у различитим областима живота и различитим професијама, и праћење доприноса хемије 
развоју технологије и друштва. 
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Специфична предметна компетенција: ВЕШТИНЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАД И
ХЕМИЈСКИ ЈЕЗИК 

Ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем,
планира  и  описује  поступак,  правилно  и  безбедно  рукује  супстанцама,  прибором  и  посуђем,
представља  резултате  табеларно  и  графички,  уочава  правилности  и  користи  хемијски  језик
(хемијске  термине,  хемијске  симболе,  формуле  и  хемијске  једначине)  у  описивању  опажених
својстава и промена супстанци, објашњењима и закључцима. 

Основни ниво 

Ученик  прати  поступак  у  датом  упутству  за  рад  и  уме  да:  испита  својства  и  промене
супстанци,  измери  масу,  запремину  и  температуру  супстанце,  правилно  и  безбедно  рукује
супстанцама, прибором и посуђем, опише поступак и резултате користећи хемијску терминoлoгиjу. 

Средњи ниво 

Ученик  уме  да:  у  експерименталном  раду  прикупи  податке  о  својствима  и  променама
супстанци, користи одговарајућу апаратуру, формулише објашњења и закључке користећи хемијски
језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине). 

Напредни ниво 

Ученик планира и изводи експерименте, анализира податке, објашњава уочене правилности
и изводи закључке. С другима размењује информације из области хемије усмено, у писаном виду, у 
виду табеларних и графичких приказа, помоћу хемијских симбола, формула и хемијских једначина.

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ:

Хемија,  супстанца,  елемент,  једињење,  смеша,  хемијска  лабораторија,  оглед,  хемијско  својство,
хемијска  промена/хемијска  реакција,  атом,  молекул,  јон,  ковалентна  веза,  јонска  веза,  хемијски
симбол,  хемијска  формула,  хемијска  једначина,  Периодни  систем  елемената,  масени  процентни
састав, количина супстанце, оксид, киселина, хидроксид, со, рН вредност.

 Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма:
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 Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: панои, постери, видео записи, 
презентације.

Корелација: физика, биологија, географија

Хемијска лабораторија:

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: лабораторијски прибор и посуђе, видео 
записи, презентације, модели, квизови.

Ученици су оспособљени за извођење простијих огледа уз примену основних техника (загревање, 
цеђење, мерење температуре запремине и масе, мешање, уситњавање). Схватају сврху правила рада 
у хемијској лабораторији и мера заштите.

Корелација: Информатика и рачунарство, физика

Атом и хемијски симболи:

Комбиновање  различитих  врста  дидактичког  материјала:  модели,  постери,  видео  записи,
презентације, лабораторијски прибор и посуђе.

Ученици   објашњавају  основну  ртазлику  између  елемената  и  једињења,  и  препознаје  примере
хемијских елемената и једињења у свакодневном животу, објашњавају по чему се разликују чисте
супстанце од смеша и илуструју примерима, представљају структуру атома, молекула и јона помоћу
модела, хемијских симбола и формула, повезују распоред електрона у атому елемента с положајем
елемента у Периодном систему елемената и својствима елемента

Корелација: физика

Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења:

Комбиновање  различитих  врста  дидактичког  материјала:  модели,  постери,  видео  записи,
презентације, хемикалије, лабораторијски прибор и посуђе.

Ученик разликује хемијске елементе и једињења на основу хемијских симбола и формула, типове
хемијских веза, препознаје тип хемијске везе у супстанцама и повезује са својствима тих супстанци.

Корелација: физика

Хомогене и хетерогене смеше:
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Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: лабораторијски прибор и посуђе, модели,
постери, видео записи, презентације, хемикалије.

Ученици  уочавају  разлику  између  хомогене  и  хетерогене  смеше,  уз  навођење  примера  из
свакодневног  живота  и  раздваја  састојке  смеше  објашњава  процес  растварања  супстанце  и
квантитативно  значење  растворљивости  супстанце  и   изводи  израчунавања  у  вези  с  масеним
процентним саставом раствора.

Корелација: математика

Хемијске реакције и хемијске једначине:
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: лабораторијски прибор и посуђе, модели,
постери, видео записи, презентације, хемикалије
Ученик зна израчунавања у вези с масеним процентним саставом раствора и да напише једначине
хемијских реакција и објасни њихово квалитативно и квантитативно значење.
Корелација: математика

  Израчунавање у хемији

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: постери, видео записи, презентације.

Ученик зна да квантитативно тумачи хемијске симболе и формуле користећи појмове релативна
атомска и молекулска маса, количина супстанце и моларна маса.

Корелација: физика, математика

Водоник и кисеоник и њихова једињења. Соли

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: лабораторијски прибор и посуђе, модели,
постери, видео записи, презентације, хемикалије.

Ученик зна да опише и  објасни физичка и хемијска  својства водоника и кисеоника,   разликује
оксиде,  киселине,  хидроксиде  и  соли  на  основу  хемијске  формуле  и  назива,  и  опише  основна
својства  ових  класа  једињења,  оспособљен  да   индикаторима  испита  и  на  рН  скали  процени
киселост раствора и  тумачи ознаке са амбалаже супстанци  (комерцијалних производа).

Корелација:  физика, биологија

ИСХОДИ ВОДЕ КА СЛЕДЕЋИМ СТАНДАРДИМА:

Општа хемија
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 ХЕ.1.1.1. препознаје и наводи примере хемијских елемената, једињења и смеша из свакодневног
живота, повезује њихова физичка и хемијска својства, и физичке и хемијске промене с практичном
применом, правилним руковањем и одлагањем ХЕ.1.1.2. препознаје хемијске елементе и једињења
на  основу  хемијских  симбола  и  хемијских  формула и  повезује  хемијске  симболе  и  формуле  са
честицама које граде супстанце: атомима, молекулима и јонима 

ХЕ.1.1.3.  препознаје  раствор  као  хомогену  смешу,  разликује  шта  је  у  растворима  растворена
супстанца  и  растварач,  бира  начин  за  повећање  брзине  растварања  супстанце  (повећањем
температуре, уситњавањем супстанце, мешањем)

 ХЕ.1.1.4. препознаје значење ознаке за процентни састав раствора и према датом упутству прави
раствор одређеног процентног састава 

ХЕ.1.1.5.  правилно  и  безбедно  рукује  супстанцама,  посуђем  и  прибором  и  испитује  својства
супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, растворљивост), мери масу, запремину
и  температуру  супстанце,  загрева  супстанцу  и  изводи  поступке  раздвајања  састојака  смеша:
декантовање, цеђење, одвајање помоћу магнета и испаравање растварача из раствора. 

ХЕ.2.1.1. описује честичну грађу чистих супстанци, атоме, молекуле и јоне, и те честице међусобно
разликује по грађи и наелектрисању 

ХЕ.2.1.2.  описује  формирање јонске и ковалентне везе  и својства  супстанци с одређеним типом
хемијске везе (агрегатно стање при стандардним условима и растворљивост супстанци у поларним и
неполарним растварачима)

 ХЕ.2.1.3.  израчунава  масу  растворене  супстанце  и  растварача  на  основу  процентног  састава
раствора и обрнуто, прави раствор одређеног процентног састава и мења процентни састав раствора
додавањем растварача или растворене супстанце ХЕ.2.1.4. израчунава процентуалну заступљеност
неке  супстанце  у  смеши,  процентни  састав  једињења  на  основу  формуле,  масу  реактаната  и
производа на основу хемијске једначине и израчунавањима доказује да се укупна маса супстанци не
мења при хемијским реакцијама

ХЕ.2.1.5. испитује својства супстанци у огледима и податке приказује табеларно и графички.

ХЕ.3.1.1.  објашњава  структуру  атома,  молекула  и  јона,  које  честице  изграђују  атоме  и  како  од
њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

ХЕ.3.1.2. објашњава разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша на основу
врста честица које их изграђују и објашњава како честична грађа и хемијске везе одређују својства и
промене супстанци 

ХЕ.3.1.3. објашњава зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача 
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ХЕ.3.1.4. изводи стехиометријска израчунавања која обухватају однос масе и количине супстанце

ХЕ.3.1.5. бира на основу својстава састојака смеше одговарајући поступак за њихово раздвајање и
изводи поступак

ХЕ.3.1.6.  планира  експериментални  поступак  према  задатом  циљу/проблему/питању  за
истраживање, бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење и изводи
закључак.

Неорхганска хемија:

 ХЕ.1.2.1.  описује  основна  физичка  и  хемијска  својства  неметала  и  метала  (агрегатно  стање,
проводљивост топлоте и електричне струје, реакција с кисеоником) и наводи практичну примену
неметала и метала

 ХЕ.1.2.2. препознаје формуле и називе најважнијих оксида, киселина, база и соли, описује њихова
основна физичка  и хемијска  својства  и повезује  својства ових једињења с  њиховом практичном
применом. 

ХЕ.2.2.1. саставља формуле оксида, киселина,  база и соли на основу назива једињења и именује
једињење на  основу формуле  ХЕ.2.2.2.  саставља хемијске  једначине  реакција  синтезе  и  анализе
бинарних једињења, неутрализације и супституције ХЕ.2.2.3. испитује хемијску реакцију киселих и
базних оксида с водом и реакцију киселина с карбонатима, металима и хидроксидима.

ХЕ.3.2.1. објашњава физичка и хемијска својства метала и неметала на основу структуре њихових
атома/молекула 

ХЕ.3.2.2. објашњава хемијска својства оксида (реакције с водом, киселинама, хидроксидима) и пише
одговарајуће хемијске једначине

 ХЕ.3.2.3.  објашњава  хемијска  својства  киселина  (реакција  с  металима,  базним  оксидима,
хидроксидима, карбонатима и бикарбонатима) и пише одговарајуће хемијске једначине 

ХЕ.3.2.4. објашњава хемијска својства база (реакције с киселинама и киселим оксидима) и пише
одговарајуће хемијске једначине 

ХЕ.3.2.5. објашњава физичка и хемијска својства соли.

Хемија животне средине
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ХЕ.1.5.1.  рукује  супстанцама  и  комерцијалним  производима  у  складу  с  ознакама  опасности,
упозорења  и  обавештења  на  амбалажи,  придржава  се  правила  о  начину  чувања  производа  и
одлагању отпада

.

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА:

Процес праћења и вредновања наставе и учења  почиње  иницијалном проценом нивоа на коме се
ученик  налази (иницијално  тестирање).  Постигнућа  ученика  и  степен  остварености  исхода  се
сагледају кроз свакодневно посматрање, активност на часу, домаће задатке, учествовање у разговору
и дискусији, самоевалуацију и евалуацију током појединих  часова, самосталан рад, рад у групи,
тестове,  писане  провере,  усмено  испитивање,  експерименте.  Свака  од  ових активности  је  добра
прилика за праћење напредовања и давање повратне информације. 

НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА 
ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

- просторно,  садржајно  и  методичко  прилагођавање  наставног  програма  (нпр.  размештај  седења,
избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих
задатака...)

- индивидуализација  наставе  у  већој  мери,  а  посебно  са  ученицима  којима  је  потребна  додатна
образовна подршка и надареним ученицима

- размена искустава и сарадња са одељењским старешином,члановима Већа и стручним сарадницима
у школи.

- коришћење  вршњачке  подршке  и  помоћи  у  савладавању  програмских  садржаја  и  све  друге
активности  које  ће  помоћи  у  превазилажењу  препрека  за  савладавање  предвиђених  наставних
садржаја.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред:Седми
Недељни број часова:1
Годишњи број часова:36
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Циљ  учења музичке  културе  је  да  код  ученика,  развијајући  интересовања за  музичку
уметност,  стваралачко  и  критичко  мишљење,  естетске  критеријуме,  формира  естетску
перцепцију  и  музички  укус,  као  и  одговоран  однос  према  очувању  музичког  наслеђа  и
култури свога и других народа.

ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– препозна врсту жичаних инструмента 
по изгледу и звуку;

– опише начин добијања тона код 
жичаних инструмената;

– повеже различите видове музичког 
изражавања са друштвено-

-историјским амбијентом у коме су 
настали;

– наведе  изражајна  средстава
музичке  уметности  карактери-  стична
за период барока и класицизма;

– уочи  основне  карактеристике
музичког  стваралаштва  у  бароку  и
класицизму;

– препозна  инструмент  или  групу
према  врсти  композиције  у  оквиру
датог музичког стила;

– објасни како је музика повезана са
другим уметностима  и  областима  ван
уметности  (музика  и  религија;
технологија  запи-  сивања,  штампања
нота; извођачке и техничке могућности
ин- струмената;

– разликује  музичке  форме  барока  и
класицизма;

– идентификује репрезентативне 

ЧОВЕК И МУЗИКА

Барок.

Рођење опере

Клаудио Монтеверди.

Облици  вокално-инструменталне
музике  (ораторијум,  кантата).
Инструментална музика: солистичко,
камерно  и  оркестарско  му-
зицирање.

Инструментални  облици:  свита,
кончерто гросо.

Антонио  Вивалди,  Јохан  Себастијан
Бах и Георг Фридрих Хендл.

Класицизам

Појам сонате и симфоније. Жанрови
класичне  музике  –опера,  црквени
жанрови,  симфонијска,
концертантна,  камерна  (посеб-  но
гудачки квартет), солистичка музика.
Јозеф  Хајдн,  Волфганг  Амадеус
Моцарт и Лудвиг ван Бетовен.

Развој српске црквене музике.
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музичке примере најзначајни- јих 
представника барока и класицизма;

– идентификује елементе музике 
барока и класицизма као ин- спирацију
у музици савременог доба;

– изводи музичке примере 
користећи глас, покрет и инструмен- 
те, сaмoстaлнo и у групи;

– користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких целина кроз 
пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;

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

– учествује у креирању шкoлских 
прирeдби, догађаја и пројеката;

– изрази доживљај музике језиком 
других уметности (плес, глу- ма, 
писана или говорна реч, ликовна 
уметност);

– учeствуje у шкoлским прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма;

– примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у за- 
једничком музицирању;

– понаша се у складу са правилима 
музичког бонтона у различи- тим 
музичким приликама;

– критички просуђује утицај музике на 
здравље;

– користи могућности ИКТ-а за 
самостално истраживање, изво- ђење и 

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

Жичани: трзалачки
и гудачки. 
Градитељске 
школе.

Појам симфонијског оркестра

Српски народни музички 
инструменти.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Елементи музичке изражајности: 
тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и инструмeната.

Слушање световне и духовне музике 
барока и класицизма. Слушaњe 
вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и
инструмeнтaл- них кoмпoзициja, 
дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa.

Слушање дела традиционалне 
народне музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног
текста  (солмизацијом)  само-  стално
и у групи.

Певање  песама  у  комбинацији  са
покретом.

Певање и свирaњe из нотног текстa
нaрoдних  и  умeтничких  ком-
позиција нa инструмeнтимa Oрфoвoг
инструмeнтaриja  и/или  на  другим
инструментима.

Извођење  једноставнијих  музичких
примера у вези са обрађеном темом.

Извођење  (певање  или  свирање)
једноставних  ритмичких  и  ме-
лодијских  репрезентативних
примера  (oдломака/тема)  у  стилу
музике барока, класицизма.
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стваралаштво.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 
учeници изводе. Крeирaњe 
ритмичке прaтњe.

Реконструкција музичких догађаја у 
стилу барока и класицизма.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЧОВЕК И МУЗИКА Знање о музици кроз различите епохе има за циљ 
разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких 
изражајних средстава, инструмената, жанрова и облика. У 
начину реализације ових садржаја увек треба кренути од 
музичког дела, слушања или извођења. Час треба да буде 
оријентисан на улогу и природу музике, однос човека у 
датом периоду према њој и њеној намени, као и 
промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) 
била уметност какву је данас познајемо или и нешто друго. 
Информације које се тичу контекста (на пример историјске, 
антрополошке, културолошке природе) треба да буду 
одабране и пренесене у служби разумевања света музике у 
датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе 
за седми разред доприноси корелацији знања и треба имати 
на уму да одређени предмети покривају информисаност о 
немузичким аспектима барока  и класицизма на детаљнији и 
специфичнији начин.

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ Музички инструменти су незаобилазни елемент свих 
области Музичке културе. Како су, поред људског тела и 
гласа, значајно средство музичког изражавања човека, 
информације о музичким инструментима треба да 
проистекну непосредно из историјског и стваралачког 
контекста. У том смислу треба посебно обратити пажњу на 
везу између избора инструмената и догађаја, односно

прилике када се и на који начин музика изводила. Као и све 
друге, жичане инструменте треба обрадити кроз одговарајуће 
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слушне примере који на упечатљив начин презентују њихове 
основне карактеристике. Информације о жичаним 
инструментима (трзачким, гудачким)  треба да буду сведене и
усмерене на начин добијања тона,тонску боју,изражајне и 
основне техничке могућности и примену. Инструменте 
барока и класицизма потребно је аудитивно и визуелно 
приказати кроз најосновније информације у оквиру 
предвиђеног наставног садржаја. 

Карактеристичне народне инструменте од севера до југа 
Србије, представити слушно и визуелно.Неопхдно је наставне
садржаје међусобно интегрисати – географско 
подручјеповезати са народном песмом, игром, ношњом и 
обичајима обрађиваног локалитета. До знања о 
инструментима ученици треба да дођу из непосредног 
искуства путем слушања и опажања , а не фактографским 
набрајањем, односно меморисањем података. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Слушање музике је активан психички процес који 
подразумева емоционални

доживљај и мисаону активност. Ученик треба да има јасно 
формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом 
слушања како би могао да прати музички ток (попут 
извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија 
извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). 
Постепено, ови елементи музичког тока постају 
"константа" у процесу ученичке а/перцепције па наставник 
може да проширује опажајни капацитет код ученика 
усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне 
специфичности музичког дела. У контексту барока и 
класицизма , посебно треба обратити пажњу на везу између
природе музичког тока и намене слушаног дела - описати 
специфичност одређених елемената музичког дела и 
звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом 
повезати са контекстом настанка дела и намене. 
Композиције које се слушају својим трајањем и садржајем 
треба да одговарају могућностима перцепције ученика. 
Вокална, инструментална и вокално-инструментална дела 
треба да буду заступљена равноправно. Код слушања 
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песама посебно треба обратити пажњу на везу музике и 
текста, а код инструменталних дела на извођачки састав и 
изражајне могућности инструмената. Елементи музичке 
писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања 
из

различитих области треба повезати и ставити у функцију 
разумевања дела које су ученици слушали, подстичући 
креативност и критичко мишљење. Слушање дела 
инспирисаних фолклором свог и других народа и 
народности треба представити у контексту разумевања 
различитог садржаја,облика и расположења слушаних 
композиција.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен
утицај на развој ученика. Читање с листа једноставног ритмичког
записа активира највећи број когнитивних радњи, развија
дугороч- но памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком
догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње.
Квалитет- но музичко изражавање има значајан утицај на психу
ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова
изражавања.  Уједно је  важно да  се  кроз  извођење музике,  а  у
оквиру  индиви-  дуалних  могућности  ученика,  подстиче  и
развијање личног стила изражавања.

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из
историјског  контекста,  начин  извођења  треба  прилагодити  у
одно- су на дати контекст. Посебну пажњу треба усмеравати на
покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину.
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 Певање

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког
дела.  Посебну  пажњу  треба  обратити  на  тонски  опсег
композици-  ја  за  певање  због  физиолошких  промена
певачког  апарата (мути- рање).  Приликом  извођења песама
најстарије  музичке  фолклорне  традиције, треба неговати
нетемперовани начин певања и дозволи-  ти  природним
бојама гласа да дођу до изражаја.

Песме  се  обрађују  по  слуху  и  из  нотног  текста.
Приликом обраде песама из нотног текста након текстуалне,
следи  анализа  нотног  текста,  савладавање  ритма,  певање
солмизацијом и на кра- ју певање са литерарним текстом. Са
ученицима је неопходно по- стићи изражајно певање.

Свирање

Узвођење свирањем треба реализовати на ритмичким и
мeлoдиjским  инструмeнтима.  Свирaњe  нa  мeлoдиjским
инструмeнтимa  је  oлaкшaнo  чињеницом  да  су  учeници
музички  oписме-  њени  те  мoгу  кoристити  нoтне  примeре
пojeдиних  пeсaмa  кoje  су  најпре  анализиране  и
сoлмизaциoнo  oбрaђeнe.  Свирaњeм  се  поред  осталог
рaзвиjaју  мoтoричке  вeштине,  координација  и  опажајне
способности.

Елементи музичке писмености

Елементе  музичке  писмености треба  обрађивати  кроз
одгова-  рајуће  музичке  примере  и  композиције,  од  нотне
слике  и  тумачења  према  звуку.  Елементима  који  су
обрађени  у  претходним  разредима  додати обраду Де-дур
лествице кроз одговарајуће музичке примере.

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО Дечије музичко стваралаштво представља виши степен 
активирања музичких способности које се стичу у свим 
музичким активностима, а резултат су креативног 
односа према музици. Оно подстиче музичку фантазију,
обликује стваралачко мишљење, продубљује 
интересовања и доприноси трајнијем усвајању и 
памћењу музичких репродуктивних и стваралачких 
активности и знања. Стваралаштво може бити 
заступљено кроз:
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- музичка питања и одговоре,

- компоновање мелодије на задати текст,

- састављање ритмичке вежбе или мелодије од 
понуђених мотива,

- импровизација игре/покрета на одређену музику,

- илустрацију доживљаја музике,

- израду музичких инструмената (функционалних или 
нефункционалних),

- музичко-истраживачки рад,

- осмишљавање музичких догађаја, програма и 
пројеката,

- осмишљавање музичких квизова,

- осмишљавање музичких дидактичких 
игара, игара са певањем, игара уз 
инструменталну пратњу или музичких 
драматизација,

- креативну употребу мултимедија: IKT, аудио 
снимци, сликовни материјал, мобилни 
телефони...

Уколико  има  могућности,  могу  се  осмислити  и
реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или
разреда.  Пројектна настава се остварује реализацијом
пројекта и тим- ским радом ученика.  Тема пројекта се
састоји  од подтема које уче- ници могу да реализују у
тиму, тандему или појединачно.

Опште предметне компетенције:
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Компетенција за учење:
 Има позитиван и одговоран однос премаучењу.
 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи

и вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и 
образлажеидеје.

 Користи различите изворе информација и има критички однос премањима.
 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима,

условима ивременом.
 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и 

повезује нова знања; користи могућности ваншколског учења; негује и развија 
личнаинтересовања.

Одговорно учешће у демократском друштву:
 Има позитиван став према поштовању људских права ислобода.
 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да 

препозна њихово кршење и способан је да их 
аргументованобрани.

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно удруштву.
 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и 

избору; поштује одлуке већине и уважава мишљењамањине.
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 Негује  своју  националну  културну  баштину  и  активно  учествује  у
интеркултуралномдијалогу.

 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр.
хуманитарне,  еколошке,  културно-  уметничке  акције;  борба против насиља и
дискриминације  по  било  ком  основу  (нпр.  верском,  националном,  родном,
узрасном,  етничком...);  акције  против  болести  зависности,  злостављања
животињаитд.).

Естетичка компетенција:
 Показује  позитиван  однос  према  сопственој  и  култури  других  заједница,

упознаје и разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину са
историјским  и  географским  контекстом  и  доприноси  очувању  природних  и
културнихдобара.

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативносту свим
уметничким и неуметничким пољима свогделовања.

 Употребљава  основне  појмове,  схеме  и  правила  који  припадају  теоријама
уметничких грана које постоје у основномобразовању.

Комуникација:
 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, 

невербалну, телефоном, преко интернетаитд.).
 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и 

карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и 
намене.

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његовуличност.
 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и 

аргументованначин.
 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за 

различите дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува 
језичкиидентитет.

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и безупадица.

Одговоран однос према околини:

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу 
заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне 
средине иприроде.

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене 
ка заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју.
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Одговоран однос према здрављу:
 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. 

Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за 
својизбор.

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву:
 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и 

професионалнуоријентацију;
 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да 

развије идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; 
учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге;

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање 
школских и радних задатака и користи ЦВ и мотивационо писмо да опише своје 
компетенције, жеље иочекивања.

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме
да планира и проналази начине њиховогостваривања.

Рад с подацима иинформацијама:

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука 
потребно имати релевантне и поуздане податке и разликује податак/ 
информацију од њиховогтумачења.

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу 
тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз 
помоћнаставника.

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, 
графички, текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са 
претходним знањем из различитихобласти.

Решавање проблема:
 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и

односе између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих 
предмета и ваншколскогискуства.

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира 
редослед активности, избор извора информација, средстава/опреме коју ће 
користити, са ким ће сарађивати, са ким ће секонсултовати).

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине 
стечене учењем различитих предмета и ваншколскимискуством.

 Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) 
преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност 
и прецизнострешења.

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла
у раду, презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу
добијених коментара.  Стечена нова сазнања и вештине повезује  у јединствену
целину сапретходним.
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 Проверава  применљивост  решења  у  пракси  и  користи  стечена  знања  и  вештине  у
новимситуацијама.

Сарадња:
 активно и конструктивно учествује у раду групе илипара,
 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу угрупи
 или пару,
 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне 

чланове тима илигрупе,
 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе 

изнадсопствених,
 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси 

унапређивању рада групе и уме да представи резултатерада.

Дигитална компетенција:
 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у 

електронском облику користећи одговарајућа средстваИКТ.
 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин 

могућности ИКТсредства.
 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на 

одговарајућиначин.
 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу исaрaдњу.
 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењуИКТ.

Специфичне предметне компетенције

На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и отворен је за
различите уметничке садржаје.Користи музичко знање и вештине да изрази своја осећања,
размишљања,  ставове  и  на  креативан  и  конструктиван  начин  остварује  своје
циљеве.Искуство и  вештину  у слушању и опажању приликом индивидуалног  и  групног
музицирања примењује у комуникацији са другима.Музичка искуства подстичу ученика да
разлике сматра предностима што користи у развијању идеја  и сарадње.Користи знања о
музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене
културе и идентитета.Развија  критички однос према музици.Има одговоран однос према
традицији свог народа и других култура.
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Основни ниво:
Ученик познаје језик музике и изражава се гласом, инструментом и покретом

индивидуално и/или у групи.Ученик слушно  препознаје  основне  карактеристике
музичке уметности и развија естетску осетљивост.

Средњи ниво:
Ученик користи различите музичке изражајне елементе у исказивању својих осећања и

идеја и у комуникацији са другима.Слушно препознаје различите жанрове музичке уметности
са  посебним  акцентом  на  аутентични  музички  фолклор.Ученик  у  свакодневном  животу
примењује  стечена  музичка  искуства  и  знања и истражује  могућности  ИКТ-а за  слушање,
стварање и извођење музике.Ученик комуницира покретом уз музику.

Напредни ниво:
Ученик  креативно  примењује  стечена  музичка  искуства  у  изражавању и  представљању

ставова  и  идеја  и  у  комуникацији  са  другима.Уважава  и  истражује  музичке  садржаје
различитих  жанрова,  стилова  и  култура.Доприноси  очувању  и  развоју  музичке  културне
баштине.Има критички став према музици.Повезује и користи музику са ИКТ-ом у стварању и
презентовању знања.Прати и учествује у музичком животу заједнице.

Кључни  појмови  :  барок,  ораторијум,  кантата,  свита,  кончерто  гросо,
класицизам, соната, симфонија, камерна музика

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма:

Човек и музика:

Користити методе/технике и облике рада које активирају ученике да буду самосталнији
у раду: анализа музичких примера, фотографија, ППТ, видео матаријала.

Инсистирање на корелацији са  другим предметима:  историја,

ликовна култура, географија. Коришћење е- уџбеника: видео и

аудио записи, квизови, ППТ.

Самоевалуација и евалуација
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Корелација  историја,  географија,ликовна  култура,  физичко  и  здравствено  васпитање,
српски језик, верска настава, информатика и рачунарство

Музички инструменти:

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: видео и звучниј записа, фотографија,

ППТ, доступне ИКТ апликације. Користити претходна знања ученика.

Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски
језик, верска настава, информатика и рачунарство

Слушање музике:

Основни методски приступ је од звука ка теорији.

Јасно формулисати упутства како би ученици знали на шта да усмере пажњу приликом слушања.

Постепено проширивати опажајни капацитет код ученика усмеравајући их на специфичности
музичког дела пре слушања.

Ученичка знања из различитих области повезати и ставити у функцију разумевања дела,
подстичући креативност и критичко мишљење.

Користити ислустрације, ППТ и ИКТ када је могуће.

Подстићати  ученике  на  изношење  свог

мишљења  уз  аргументовано  образлагање.

Самоевалуација и евалуација
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Корелација  историја,  географија,ликовна  култура,  физичко  и  здравствено  васпитање,
српски језик, верска настава, информатика и рачунарство, грађанско васпитање

Извођење музике:

Користити методе/технике и облике рада који подстичу ученике за

самостални  рад,  рад  у  пару  или  групи.  Кроз  одговарајуће  примере

музичких  вежби  и  композиција  обрадити  елементе  музичке

писмености.

Обратити  пажњу  на

правилно  дисање,  положај

тела  и  дикцију.  Узети  у

обзир гласовне могућности

ученика.

За инструментално музицирање користити

ритмичке и мелодијске инструменте.  Могу се

користити  нотни  примери  који  су

солмизацијом обрађени.

Примељивати принцип активног учешћа ученика на часу.

Коришћење аудио или видео снимака или матрица када је могуће. Посета концерта, у складу са

могућностима

Самоевалуација и евалуација
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Корелација  историја,  географија,ликовна  култура,  физичко  и  здравствено  васпитање,  српски
језик, верска настава, информатика и рачунарство, грађанско васпитање

Исходи воде ка следећим стандардима:

Човек и музика

Препозна основне елементе музичке писмености

Опише основне елементе музичке писмености Слушање музике:

1.2.1. именује музичке изражајне елементе Музичко извођење:

1.3.1. пева једноставне дечје, народне или популарне композиције

2.1.2. да анализира повезаност структуре и драматургије одређеног музичког жанраовек и музика

Певањем и свирањем упознајемо музику:

Знање и разумевање

Препозна основне елементе музичке писмености

Опише основне елементе музичке писмености

2.1.1.  Уме  да  анализира  повезаност  музичких  елемената  и  карактеристика  музичких
инструмената са музичком изражајношћу

2.1.3. Уме да анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом
народног живота
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Ученик зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког
дела

Ученик разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког 
фолклора

3.1.3. Ученик критички и аргументовано образлаже свој суд

3.1.4 Ученик уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту

Слушање музике:

Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке изражајне елементе

Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује извођачки састав

Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке саставе

Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује српски музички фолклор

2.2.1.  Ученик  уме  да  опише  и  анализира  карактеристике  звучног  примера  кроз  садејство
опажених музичких елемената

2.2.2 Ученик уме да препозна структуру одређеног жанра

Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са жанровским 
историјско-стилским контекстом звучног примера

Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са контекстом 
настанка и примене различитих облика музичког фолклора
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Музичко извођење:

пева једноставне дечје, народне или популарне композиције

изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инструменту

3.3.1.  изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста  и  у школским
ансамблима

Музичко стваралаштво:

ученик уме да осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела

ученик уме да изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним 
музичким инструментима

учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст

осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке 
инструменте

импровизује и/или компонује мање музичке целине у оквиру различитих жанрова и стилова

3.4.3 осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс

Музика средњег века и ренесансе:

Слушање музике:

Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке изражајне елементе
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Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује извођачки састав

Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке саставе

Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује српски музички фолклор

2.2.1.  Ученик  уме  да  опише  и  анализира  карактеристике  звучног  примера  кроз  садејство
опажених музичких елемената

2.2.2 Ученик уме да препозна структуру одређеног жанра

Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са структуралном 
и драматуршком димензијом звучног примера

Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са жанровским 
историјско-стилским контекстом звучног примера

Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са контекстом 
настанка и примене различитих облика музичког фолклора

Музички инструменти:

МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености

МК.  1.1.2.  опише  основне  карактеристикемузичких  инструмената  и  састава  ученик  уме  да
анализира повезаност

МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких

инструмената  са  музичком  изражајношћу  МК. 3.1.1. зна

функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у
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оквиру музичког дела  МК.  3.1.3.  критички  и  аргументовано

образлаже свој суд

Слушање музике:

МК. 1.2.1. именујемузичке изражајне елементе МК. 1.2.2. именујеизвођачки састав

МК. 1.2.4. именујесрпски музички фолклор

МК.  2.2.1.  опише  и  анализира  карактеристике  звучног  примера  кроз  садејство  опажених
музичких елемената

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра ученик уме да анализира слушни пример
и открије везу опажених карактеристика са:

МК. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера МК. 3.2.2. жанровским и

историјско–стилским контекстом звучног примера

МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора

Извођење музике:

МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције

МК.  1.3.2.  изводи  једноставне  дечије,  народне  или  популарне  композиције  на  бар  једном
инстументу

МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским
ансамблима.
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Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: Човек и музика:

Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговораученика Самоевалуација и евалуација на

крају полугодишта и током појединих часоваМузички инструменти:

Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на

крају полугодишта и током појединих часова Домаћи задатак

Слушање музике:

Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора и активности ученика Самоевалуација и

евалуација на крају полугодишта и током појединих часова Домаћи задатак

Извођење музике:

Формативно  и  свакодневно  оцењивање  активности  ученика,  певањем  и  свирањем

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова Домаћи задатак

Музичко стваралаштво:

Формативно  и  свакодневно  награђивање ученика  за  било  који  облик  музичког  стваралаштва

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова
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НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМ

Уколико буде ученика за које је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег
укључивања у школовање, недовољног познавања језика или других разлога, потребна додатна подршка,
урадиће се индивидуални образовни планови и као анекси прикључити Школском програму.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Разред: Седми
Недељни број часова: 1
Годишњи број часова: 36
Циљ  наставе  и  учења  ликовне  културе  је  да  се  ученик  развијајући  стваралачко  и  креативно
мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање
проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и
других народа.

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

–-користи  традиционалне  технике  и
одабрана  савремена  средства  за
ликовнаистраживања;

–-изражава,  одабраним  ликовним
елементима,  емоције,  стање
илиимагинацију;

–-обликује  композиције  примењујући
основна  знања  о  пропорцијама
иперспективи;

–-користи, сам или у сарадњи са другима,
одабране  изворе,  по-  датке  и
информације  као  подстицај  за
стваралачкирад;

–-разговара о одабраним идејама, темама
или  мотивима  у  умет-  ничким
остварењима  различитих  култура
иепоха;

–-уважава  себе  и  друге  када  снима,
обрађује и дели дигиталне фотографије;

–-учествује  у  заједничком  креативном
раду  који  обједињује  различите
уметности  и/или  уметност
итехнологију;

ПРОСТОР И
КОМПОЗИЦИЈА

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

Пропорције. Пропорције главе и тела.

Перспектива. Колористичка, ваздушна,
линеарна перспектива.

КОМУНИКАЦИЈА

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

Дигитална фотографија. Кадар, 

селфи и аутопортрет. Анимација. 

Процес креирања, стори борд.

Сцена. Обједињавање покрета, игре и 
звука.
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–-прави,  самостално  или  у  тиму,
презентације  о  одабраним  те-  мама
повезујући  кључне  текстуалне  податке
и визуелне информације;

–-представи  своје  и  радове  других,
кратко, аргументованои афирмативно;

–-предлаже  идеје  за  уметничку
рециклажу,  хуманитарне  акције  кроз
ликовно  стваралаштво  или  обилазак
места и установа кул- туре;

–-разматра  своја  интересовања  и
могућности  у  односу на  зани-  мања у
визуелнимуметностима.

Презентације.

УМЕТНОСТ ОКО
НАС

Уметност и технологија. Уметничка 
занимања и продукти. Са- времена 
технологија и уметност.

Уметност око нас. Уметничка 
рециклажа, уметнички пројекти, 
хуманитарне акције... Наслеђе.

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА
Композиција

Када  ученици  сликају,  наставник  може  да  постави
ликовни проблем  који  се  односи  на  повезивање емоција  и
боја  (изражава-  ње  сопственог  расположења  или  планско
коришћење  боја  да  би  се  изазвале  одређене  емоције  код
посматрача).  Ученици,  ако  желе,  могу  да  одаберу  и
истраживачке теме везане за пигментну боју(на пример, по
чему боје добијају називе, занимљивости о производњи боје
током  историје,  психолошко  дејство боје, боје и амбала- жа
производа, комбиновање боја  приликом  уређења просторије
и  утисак  који  комбинација  оставља  на  посматраче...).
Одабранутему  могу  да  истраже  тако  што  ће  истраживати
податке код куће и/или кроз ликовни рад на часу. Када је реч
о стилизовању облика, пре- длог се односи на то да ученици
науче како да максимално појед- ноставе сложени облик, да
га кроз фазе, поступно, сведу на знак. Потребно је да уоче по
чему  је  облик  препознатљив,  да  разликују  његову  битну
карактеристику од мање важних детаља. Затим, да испробају
неке  поступке  који  ће  им  помоћи  да  стилизују  облик
(брисање  детаља  сложеног  цртежа  белом  бојом,  свођење
сложе-  ног  облика  на  геометријске  фигуре,  опцртавање
контуре,  цртање  контуре,  истицање/преувеличавање
карактеристичног детаља...).  Могу да ураде више нацрта на
мањем  формату  папира.  Касније,  када  буду  стварали
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сложеније радове (на пример, портрет) могу  да примењују
поступак или поступке који им највише одговарају. Потребно
је  и  да  ученици  разумеју  разлику  између  тродимензио-
налног  објекта  и  илузије  тродимензионалности  (која  се
постиже
надводимензионалнојподлозитрадиционалнимтехникамаили
уапликативном  програму).  Ако  процени  да  су  ученици
заинтересо-  вани,  наставник  може  да  планира  и  креирање
илузија (оп-арт или друге илузије), у супротном илузије могу
да се планирају за осми разред.

Предвиђено  је  да  се  о  принципима  компоновања више
учи  у  осмом  разреду.  У  седмом  разреду  фокус  је  на
оригиналности. Јед- нако је важно да, када наставник постави
ликовни проблем, уче- ници плански примене онај принцип
или  принципе  компоновања  о  којима  су  учили,  као  и  да
искуствено и спонтано откривају оне  о којима нису учили.
Наставник  повезује  одабране  појмове  и  ли-
ковнепроблемесадругимодабранимсадржајима.Например,ком
-  позиција  боја  може  да  се  повеже  са  колористичком
перспективом,  бојом  и  емоцијама,  наслеђем,  одабраним
принципомкомпоновања на  коме  ће бити фокус (на пример,
равнотежа или доминанта)... Орнамент и арабеска могу да се
повежу са ритмом, наслеђем, уметничкимзанимањима...

Цртежи  и  текстуре  се  креирају  традиционалним
техникама, на часу. Мобилни уређаји могу да се користе за
истраживање ли- нија тако што ће ученици прво обликовати
жичану скулптуру, за- тим је осветлити мобилним уређајем
тако да сенка пада на папир,  оловком пратити траг бачене
сенке,  а  затим  довршити  апстрактни  цртеж  комбинованом
техником.

Пропорције

Наставник  нуди  само  основне  податке  о  пропорцијама
људ-  ске  главе  и  тела,  ученици  уче  кроз  практични  рад
(златни  пресек   и  ергономија  могу  да  се  помену  у  осмом
разреду). Када обликују фигуре од меког материјала, могу и
да користе жичану конструк-  цију.  Ако  приказују фигуре и
предмете у простору, потребно је да обрате пажњу на однос
величина више облика (на пример, људска фигура-пас-зграда
или бокал-сто-јабука...) и на положајоблика.

Перспектива

Наставник  може  да  покаже  графички  приказ/приказе
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троди-  мензионалног  објекта  у  отвореном  простору  и  да
говори о  стаја-  лишту,  односно  месту  са  кога  посматрамо
објекат  или  призор,  о  линији  хоризонта  и  тачки
нестајања/недогледа (прво једној).  Уче-  ници могу прво да
вежбају  приказивање  једноставних  облика  (коцка,  квадар,
слово)  у  перспективи,  на  папиру  мањег  формата  (могу  да
користе  и  папир  на  квадратиће).  Међутим,  треба  имати  у
виду  да  се  не  ради  о  садржају  из  нацртне  геометрије  и
пројектова-  ња.  Циљ  је  да  ученици  развијају  визуелно
мишљење  и  да  приме-  њују  перспективу  без  мерења,  без
лењира, без помоћних линија... Најважније је да их наставник
научи  како  да  опажају.  Наставник  показује  и  очигледне
примере  перспективе  у  уметничким  делима.  Треба  водити
рачуна о томе да се учење одвија постепено. Пер- спектива
ће  се  учити  и  у  осмом разреду,  па  наставник  не  треба  да
покаже ученицима све врсте перспектива.

КОМУНИКАЦИЈА
Садржај уметничког дела

Теме и мотиви  које  су  ученици постепено  упознавали
прет-  ходних  година  (пејзаж,  портрет,  аутопортрет,  мртва
природа...)  могу,  према  процени  наставника,  да  се
систематизују пре него што се покажу примери историјских,
религијских  и  митолошких  ком-  позиција.  У  разговору  је
неопходно повезати појмове/теме са са- дашњим временом
и  искуством  ученика.  Ученици  се,  постепено,  уводе  у
разговор о намери уметника, о значају и утицају одабра- них
уметника и уметничких остварења у прошлости и данас, по
чев  од  примера из националног наслеђа. Ученици треба да
разуме-  ју  и  чему  служе  копије  уметничких  дела,  шта  је
плагијат  и  какав  је  однос  друштва  (и  закона)  према
плагирању,  шта је оригиналност и због чега је важна. Када
ученици обликују ликовне радове, фокус је на изражавању
емоција, стања и/или имагинације.

Дигитална фотографија

О  фотографији  и  филму  ће  се  више  учити  у  осмом
разреду,    а у седмом разреду је предвиђено да се ученици
кроз  практични  рад  и  мотив  близак  њиховом  искуству
постепено  уводе  у  начин  комуницирања  фотографијом.
Елементарне  податке  о  организа-  цији  композиције  и
основну  терминологију  потребно  је  повезати  са
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одговарајућим  садржајима  прве  целине  и  обезбедити  да
учени- ци прво изграде неопходну основу да би могли да се
фокусирају на комуникацију – изражавање емоција, стања,
порука... и утисак који фотографија оставља на посматрача.
Разговор може да поч- не поређењем аутопортрета урађених
традиционалним  техника-  ма,  процењивањем  како  је
уметник  намеравао  да  се  представи.  У  практичном  раду,
предлог је да ученици уче како да ураде зани- мљив селфи
примењујући основна знања о  кадрирању,  а без обра- де у
фото едиторима. Важно је и да науче како да направе избор,
односно да се фокусирају на то да ли су успешно приказали
оно што је договорено, уместо на то да ли су „лепо испали”.
Уколи-    ко  немају  сви  ученици  фото  апарате/мобилне
уређаје,  наставник  планира  рад  у  групи  и  коришћење
школског фото апарата. Фото- графије могу да се користе на
часу  за  анализу,  али се  не  излажу/  објављују  без  дозволе
ученика  и  родитеља/старатеља.  Потребно  је  упозорити
ученике  да  не  фотографишу  једни  друге,  мењају  и  обја-
вљују те фотографије без знања идозволе.

Анимација

Предложени  садржаји  се  односе  на  кратко
упознавањеучени-  ка  са  начином  креирања  анимираних
остварења.  Довољно  је  рећи  да  је  креирање  анимације
сложени посао који подразумева плани- рање, продукцију и
продају. У току продукције (израде) анимаци- је припрема се
књига снимања и стори борд (често и аниматик). Наставник
кратко  објашњава  функцију  стори  борда  и  истиче  да  се
стори  борд  битно  разликује  од  стрипа  који  је  целовито
остварење (о  стрипу  ће  се  више учити  у  осмом разреду).
Ученици могу да скицирају на часу стори борд користећи
традиционалну цртачку технику. Циљ је да ученици сазнају
да  у  креирању  појединихумет-
ничкихостварењаучествујевишетимовакојимеђусобносарађу
ју, да се рад на таквим делима унапред планира, да се идеје
разрађују на различите начине и да науче како да скицирају
своју замисао у форми стори борда. Они ученици  који  су
заинтересовани  за  инди-  видуални  пројекат  (домаћи  рад)
могу да ураде и дизајн карактера (изглед и особине јунака),
затим  причу  или  синопсис  који  су  сами  осмислили
(индивидуални  пројекат  који  се  планира  у  договору  са
наставником Српског језика и књижевности),  или могу да
аними- рају лик који су осмислили (индивидуални пројекат
који  се плани- ра у договору са наставником Информатике
ирачунарства).
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Сцена

Предложени  садржај  се  односи  на  обједињене
уметности.  Овај  садржај  се  до  сада  у  пракси  реализовао
различито.  Пре- длог је да наставник прво покаже одабрана
уметничка  остварења  (мултимедијално  позориште,
интерактивно  позориште,  сценски  дизајн...),  а  затим  да
заједно са ученицима договори активност      у којој ће сви
ученици  учествовати  према  својим  афинитетима  и
способностима.

Презентације

Ученици треба да почну да уче како да из текста издвоје
нај-  битније  садржаје,  највише  десет  теза  (број  теза  је
потребно  посте-  пено  смањивати).  Када  раде  дигиталну
презентацију, наставник треба да поставља јасне захтеве. На
пример, да презентација нема више од седам слајдова, да су
текст и слика у равнотежи, да кон- траст између боје подлоге
и  боје  слова  не  замара  очи...  Затим,  дасу  визуелне
информације релевантне. Такође, потребно је разго- варати о
томе  коме  је  презентација  намењена  и  како  држи  пажњу
публици.  Потребно  је  водити  рачуна  о  постепеном
повећавању за- хтева (презентације ће се радити и у осмом
разреду).

УМЕТНОСТ ОКО НАС Уметност и технологија

До краја седмог разреда ученици треба да упознају сва
умет- ничка занимања за која се могу оспособити у средњим
уметнич-  ким школама (остала  занимања су предвиђена  за
осми разред). Ученици треба да размотре своја интересовања
и  могућности  и  да  на  време  почну  са  припремањем  за
пријемни испит,  уколико пла-  нирају  да упишу уметничку
школу.

Циљ  разговора  о  новој  технологији  је  да  се  ученици
упознају  са  технологијом  која  се  тренутно  користи  и  да
размотре накоји на- чин технологија утиче на рад уметника.
Наставник  нуди  минимум података, само онолико  колико  је
потребно да се објасне основни појмови. На пример, израз
„виртуелна  реалност”  (VR)  се  одно-    си  на  симулације
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облика  и  простора  које  су  створене  различитим
технологијама (израз се не везује за традиционалне ликовне
тех- нике). Компјутерски генерисане слике (CGI) се користе
у  филму,  анимираном  филму,  рекламама,  игрицама.
Апликативни  програми  омогућавају  вајарима  да  за  краће
време обликују скулптуре, које остају као трајни записи, а не
морају  да  се  изведу  у  материјалу.  Холограми  су  слике
направљене помоћу ласерске технологије. У овом  тренутку,
7D  облици  су  холограми  у  реалном  простору  које
видимоибезспецијалнихнаочара.Јапанскинаучницисупроизве
- лихолограмкојиможемоидадодирнемо.Дигиталномоловком

„Phree” могуће је цртати скоро на свакој површини. Осим
зафото-

графисање, дронови могу да се користе и за сликање. 3D
штампа омогућава да се за  кратко време „одштампа” било
шта:  кућа,  ау-  томобил,  вештачки  органи,  скулптуре...
Познате  дизајнерске  куће  (Levi’s,  Nike,  Ralph  Lauren...)
сарађују са великим корпорацијама које производе рачунаре
и електронику,  као што је  Мајкрософт.  Неким уметничким
дисциплинама нова технологија пружа више могућности, док
друге  ограничава.  Наставник  планира  како  ће  подстаћи
ученике да развијају ставове.

Уметност око нас

Први предлог се односи на развијање позитивних ставова
према себи, другима и друштву у целини, а кроз ангажовање
у ликовном раду за хуманитарне активности, у уметничким
пројек-  тима  (рециклажа),  у  програмима  у  музејима,  у
културно-уметнич-  ким  манифестацијама  у  свом  месту.
Уколико нема могућности да се ученици непосредно укључе
у културно уметнички живот за- једнице, могу да смишљају
и предлажу пројекте, да се повежу са музејима путем видео
конференције,  да  користе  предности  диги-  тализованог
наслеђа.

Наставник прави избор садржаја из националног наслеђа.
Имајући  у  виду  фонд  часова,  одабрани  садржаји  се  могу
користи-  ти  као  пример  за  ликовне  проблеме  који  се
истражују,  као  подсти-  цај  (мотивација)  за  стварање,  као
истраживачке  теме  (креирање  презентација),  могу  се
реализовати  у  корелацији  са  другим  про-  грамима,  у
интегрисаној  тематској  настави.  Наставник  објашњава  и
зашто  су  одабрани  примери  значајно  наслеђе,  зашто  су
важни
заразвојкултурногтуризмаинакојиначинсуповезанисаживото
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м  ученика.  Препорука  је  да  школа  у  току  године  најмање
једном реализује учење у сарадњи са установом културе, по
могућности   у  самој  установи  културе.  Садржаји  који  се
односе  на  промоцију  наслеђа  и  на  установе  за  заштиту
наслеђа предвиђени су за осми разред.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

- Ученик развија креативан,  радознао и истраживачки дух кроз  упознавање и коришћење различитих
уметничких медија и техника.

- Способан је и мотивисан да експериментише кроз самосталан рад и рад у групи. Постепено напредује у
апстрактном  начину  размишљања  који  успешно  примењује  у  различитим  животним  ситуацијама  које
захтевају самостална решења.

- Уочава  специфичности  различитих  уметничких  дисциплина  (визуелне,  драмске,  музичке...)  као  и
њихове заједничке принципе и сличности.

- Ђак  познаје  и  разуме  вредност  сопствене  културе  и  културе  других  народа  повезујући  знања  из
различитих области или предмета.

-Знања и искуства  стечена кроз  предмет Ликовна култура (истрајност,  упорност,  стрпљивост,  храброст,
осетљивост  за  уметност)  примењује  у  друштвеном  животу  и  у  даљем  стручном  усавршавању  и
професионалном развоју.

Основни ниво

Изражава  своја  осећања и  идеје  користећи  основне  технике  визуелних  уметности.  Проналази  изворе  и
информације потребне за самосталан стваралачки рад. Учествује у школским и ваншколским активностима
користећи знања предмета ликован култура. Познаје вредност српске уметности и културе као и других
народа.

Средњи ниво

Развија сопствена осећања и идеје користећи различите медије ликовне и визуелне уметности. Самостално
проналази потребне информације.  Активно учествује  у школским и ваншколским активностима.  Разуме
специфичности различитих уметничких дисциплина. Уочава повезаност знања из различитих области или
предмета. Разуме вредност сопствене културе и културе других народа.

Напредни ниво
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Развија и изражава своја осећања, идеје и адекватно користи различите медије ликовне, визуелне уметности.
Негује склоности и развија осетљивост за уметност. Самостално истражује изворе и информације потребне
за  сопствени стваралачки  рад и  решавање ликовних  проблема.  Разуме специфичности  као и  сличности
различитих  уметничких  дисциплина.  Учествује  у  тимским  пројектима  ученика  .  Повезује  знања  из
различитих  области  или  предмета  и  примењује  их  у  различитим  животним  ситуацијама.  Свестан  је
вредности сопствене културе и културе других народа. Разуме универзални језик уметности.

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE

Кроз предмет Ликовна култура развијају се стваралачке способности, индивидуална креативност и естетска 
осетљивост.

Основни ниво

Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним 
елементима која се користе у визуелним уметностима.

Ученик познаје најважнија уметничка дела из културног наслеђа српског и других народа, развија свест о 
културним вредностима и схвата важност њиховог очувања.

Средњи ниво

Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и осећања 
(посматрајући, анализирајући и сакупљајући потребне информације) за своје стварање.

Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела свакодневног живота, нарочито
као средства комуникације.

Напредни ниво

Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и подстицајно их
примењује у свом ученичком самосталном раду.

Способан је да изрази став о сопственом раду и радовима других уочавајући различита значења и идеје.

Ученик праћењем културних догађаја постаје активна публика и/или учесник у јавном и културном животу
заједнице и развија своје критичко мишљење.

ИСХОДИ
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По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да:

- одговорно користи материјал,  прибор и алатке;  одржава прибор и радни простор; потписује радове;
чува радове у мапи...;

- 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...

- 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...

- разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...;

- раздваја битно од небитног...

- повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, феномене, идеје, дела...

- оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове..

- примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о перспективи, правцу, смеру...

- учтиво  комуницира;  аргументовано,  кратко  и  јасно  образлаже  свој  рад,  идеју,  доживљај,  опажање,
емоције...

– бира одговарајућу технику у односу наидеју;

- примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности технике и
материјала...

СТАНДАРДИ

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу у свакој области.

1. Ученици израђују дводимензионалне и тродимензионалне радове истражујући различите теме, идеје и
садржаје. Ученици користе различите материјале и технике, ликовне елементе и принципе у стварању свог
рада.

ЛК. 1.1.1. Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове користећи основне медије, материјале и
технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности да би изразио одређени садржај.
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2. Ученици описују и процењују своје радове и радове других користећи адекватне термине и појмове (на
основу технике, карактеристика материјала, ликовних елемената, намере и идеје…)

ЛК.1.2.1. Описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак, описује садржај...)

3. Ученици познају  културно наслеђе  свог  и других народа.  Истражују  и  упознају  уметничка  дела  из
различитих  периода.  ЛК.1.3.1.  Описује  сличности  и  разлике  које  уочава  на  уметничким  радовима  из
различитих земаља, култура и периода. ЛК.1.3.2. Зна важне споменике културе у својој средини.

4. Ученици  познају  и  користе  места  (музеј,  галерија,  атеље,  библиотека…)  и  изворе  (интернет,
репродукције...)  где могу проширити своја знања везана за визуелне уметности. Ученици прате културне
догађаје и учествују у јавном и културном животу заједнице.

ЛК.1.4.1. Познаје места и изворе где може проширити своја знања.

ЛК.1.4.2. Зна занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима (нпр.
костимограф, дизајнер, архитекта...).

ЛК.1.4.3. Препознаје и увиђа примену визуелних уметности у свакодневном животу.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.

1. Ученици израђују дводимензионалне и тродимензионалне радове истражујући различите теме, идеје и
садржаје. Ученици користе различите материјале и технике, ликовне елементе и принципе у стварању свог
рада.

ЛК. 2.1.1. Познаје и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија, материјала и
техника визуелних уметности

ЛК. 2.1.2. Одабира адекватан садржај да би изразио неку идеју или став

2. Ученици описују и процењују своје радове и радове других користећи адекватне термине и појмове (на
основу технике, карактеристика материјала, ликовних елемената, намере и идеје…)

ЛК.2.2.1. Образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...)

ЛК.2.2.2. Познаје и користи основне стручне термине и појмове везане за технике,  елементе и садржаје
(теме и мотиви) визуелних уметности

3. Ученици познају  културно наслеђе  свог  и других народа.  Истражују  и  упознају  уметничка  дела  из
различитих  периода.  ЛК.2.3.1.  Препознаје  одабрана  уметничка  дела  у  оквиру  њиховог  историјског  и
друштвеног контекста

ЛК.2.3.2. Истражује поступке, технике, садржаје радова уметника и користи их као подстицај у свом раду
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4. Ученици  познају  и  користе  места  (музеј,  галерија,  атеље,  библиотека…)  и  изворе  (интернет,
репродукције...)  где могу проширити своја знања везана за визуелне уметности. Ученици прате културне
догађаје и учествују у јавном и културном животу заједнице.

ЛК.2.4.1. Користи изворе где може проширити своја знања

ЛК.2.4.2. Зна институције културе у својој средини (музеј, галерија, дом културе,...)

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.

1. Ученици израђују дводимензионалне и тродимензионалне радове истражујући различите теме, идеје и
садржаје. Ученици користе различите материјале и технике, ликовне елементе и принципе у стварању свог
рада.

ЛК. 3.1.1. Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и
материјала визуелних уметности

ЛК. 3.1.2. Изводи радове са одређеном намером, користећи основне ликовне елементе и принципе да би
постигао  одређени ефекат  ЛК.  3.1.3.  Одабира  адекватна  средства  (медиј,  материјал,  технику,  поступак)
помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју идеју

2. Ученици описују и процењују своје радове и радове других користећи адекватне термине и појмове (на
основу технике, карактеристика материјала, ликовних елемената, намере и идеје…)

ЛК.3.2.1. Уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других

ЛК.3.2.2. Користи стручне термине и појмове (нпр. текстура, ритам, контраст...) из визуелних уметности
(примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове других

3. Ученици познају  културно наслеђе  свог  и других народа.  Истражују  и  упознају  уметничка  дела  из
различитих  периода.  ЛК.3.3.1.  Тумачи  одабрана  уметничка  дела  у  односу  на  време  настанка  и  према
културној припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника...)

ЛК.3.3.2. Проучава уметничка дела, истражује и анализира поступке, технике, садржаје и користи их као
подстицај у свом стваралачком раду

ЛК.3.3.3. Разуме да су уметничка дела одраз времена и места у коме настају

4. Ученици  познају  и  користе  места  (музеј,  галерија,  атеље,  библиотека…)  и  изворе  (интернет,
репродукције...)  где могу проширити своја знања везана за визуелне уметности. Ученици прате културне
догађаје и учествују у јавном и културном животу заједнице.
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ЛК.3.4.1. Користи постојећа места и изворе (нпр. библиотека, интернет, културне установе, музеј...) да би
проширио своја знања и интересовања из визуелних уметности

ЛК.3.4.2. Зна вештине, способности које су потребне за уметничка занимања ЛК.3.4.3. Разуме међусобну
повезаност и утицај уметности и других области живота (нарочито као средство визуелне комуникације).

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ простор, облик, линија, боја, текстура, светлина

Упутство за дидактичко - методичко остваривање програма

Кључни  појмови  су  међусобно  чврсто  повезани  и  чине  конструкцију,  основу  за  развијање  програма.
Централни појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су
изведени остали кључни појмови– облик, линија, боја, текстура, светлина.

Понављање  истих  кључних  појмова  из  разреда  у  разред  не  подразумева  понављање  истих  садржаја  и
активности. У сваком разреду кључни појмови се разматрају из другог угла и надограђују новим појмовима
и подпојмовима. У програму су назначени из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност
(укључујући и уметничка остварења из ближе и даље прошлости)у блиској су вези са савременим светом и
ученици треба постепено, до краја школовања, да истражују и откривају те везе. кључни појмови који се
нарочито надограђују у датом разреду – у шестом је то ...простор, боја, текстура...

Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у
коме ученик живи и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Оцењивање је веома комплексно и што су деца старија промене у развитку су брже а индивидуалне разлике
међу појединцима веће. На овом узрасту се појављује већа разлика између активности и резултата па се
током целе године редовно прати развој ученика на свим пољима активности. Оквирне основе су визуелне,
интелектуалне, естетска обележја дечјих радова, техничке способности, декоративне, познавање појмова,
естетско процењивање и посебно развијене способности и наклоности.  На темељу ових основа може се
формулисати успех ученика и редовно пратити уз усмене и писане препоруке за још бољи рад и оцењивање
сваког  рада  и  активности  на  сваком  часу  (  формативно).На  крају  наставне  целине  (полугође)  ученици
морају имати најмање четири бројчане оцене ( сумативно). Евалуација и самоевалуација током појединих
часова или на крају месеца.

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА
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Део школског програма биће индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна подршка због
сметњи и тешкоћа у развоју и учењу, као и надареним ученицима.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Разред: Седми
Недељни број часова: 2
Годишњи број часова: 72

Циљ наставе  немачког  језика  заснива  се  на  потребама  ученика  које  се  остварују  овладавањем
комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе  страног  језика  у  основном образовању стога  јесте:  развијање  сазнајних  и  интелектуалних
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  стицање свести и сазнања о функционисању
како страног тако и матерњег језика. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из
страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са
људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима
језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног
језика. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика
и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и
отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

БРOЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ 
ОБЛАСТИ

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ

По завршеној теми/области 
ученици су у стању да у 
усменој и писменој  
комуникацији:

Ученици у усменој и писменој 
комуникацији уче и

увежбавају:
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Unsere Wohnung in 
Köln

-да упореди предмете 

-да опише стан или кућу 

-да каже где се неки предмет 
налази 

-да даје савете 

-да правилно користи усвојени 
вокабулар и граматику

Einführung уводни час 2. Anna ist umgezogen 
увежбавање 3. Wie ist es in Köln? 
Possessivartikel “unser“ “euer” обрада 4. Wie 
sagt man das in München und wie in Köln?
Wortschatz-Möbel обрада 5. Grammatik und 
Wortschatz wiederholen увежбавање 6. Der 
Computer steht schon auf dem Tisch. 
Positionsverben+Präposition+Dativ обрада 7. 
Mein Zimmer ist ein Chaos обрада 8. 
Wortschatz und Grammatik wiederholen-Lektion
19

Neue Freunde! - да изрази осећања 

- да прокоментарише своје и 
туђе расположење 

- да опише неку особу 
(карактерне особине) 

- да правилно користи усвојени 
вокабулар и граматику

Manchmal fühle ich mich allein- Leseverstehen 
обрада 10. Reflexive Verben обрада 11. 
„Тypische“ Jugendliche-Lesetext; Präposition 
„ohne“ +Akkusativ обрада 12. Vorbereitung auf 
den Test увежбавање 13. Test утврђивање 14. 
Korrektur von dem Test
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Komm, wir feiern! - да негира нешто 

- да да предлог 

- да прихвати предлог 

- да одбије предлог - да опише 
неку прославу 

- да упореди нешто 

- да правилно користи усвојени 
вокабулар и граматику - уме да 
изради и презентује рад везан за
познату тему -зна основне 
информације везане за земље 
немачког говорног подручја 

- да разуме прочитани текст 

- да разуме слушани текст 

- да напише кратак мејл 

- да поставља и одговара на 
питања

Straßenfest обрада 16. Was kann man auf einem
Straßenfest nicht machen? Negation mit „nicht“ 
und „kein-„ обрада 17. Wortschatz und 
Grammatik wiederholen увежбавање 18. Bei 
uns gibt es auch ein Volksfest. 
Personalpronomen im Dativ: uns/euch. обрада 
19. Wortschatz und Grammatik wiederholen-
Lektion 21 увежбавање 20. Modul Аnna - 
Landeskunde und Projekt увежбавање 21. 
Modul Аnna - Landeskunde und Projekt 
увежбавање 22. Fertigkeitstraining

Wir sind ein super 
Team!;   

- да замоли за дозволу 

- да каже да је нешто дозвољено

- да упореди нешто или некога 

- да одбије нешто - да умањи 
значење нечега 

- да правилно користи усвојени 
вокабулар и граматику

Kölner Karnevalszeitung обрада 24. Das 
Fußball-Lexikon; Nationalitäten обрада 25. Darf
ich jetzt ein Tor schießen? Modalverb “dürfen” 
обрада 26. Wortschatz und Grammatik 
wiederholen увежбавање 27. Roboter spielen 
Fußball; Komparativ обрада 28. Vergleiche mit 
„als“ und „so...wie“ обрада 29. Vorbereitung auf
die erste schriftliche Klassenarbeit 
систематизација 30. Die erste schriftliche 
Klassenarbeit систематизација 31. Korrektur 
von der ersten schriftlichen Klassenarbeit
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Bis zur Brücke ist es
nicht weit

- да изрекне неку забрану 

- да пита како се долази до 
неког места/објекта 

- да објасни пут до неког места/
објекта 

- да упореди и вреднује неке 
предмете 

- да правилно користи усвојени 
вокабулар и граматику

                                                       

Schlösser für die Liebe-Lesetext обрада 33. 
Wegbeschreibung; Präposition „bis zu“+Dativ 
обрада 34. Wortschatz und Grammatik 
wiederholen увежбавање 35. Katrin und Paul 
für immer обрада 36. Komparation der 
Adjektive-Superlativ

     

Was haben wir denn
auf?

- да наведе активности у школи 

- да изрази своје мишљење 

- да образложи своје мишљење 

- да правилно користи усвојени 
вокабулар и граматику - да 
разуме прочитани текст 

- да разуме слушани текст 

- да напише кратак мејл 

- да поставља и одговара на 
питања- 

Wir sollen den Aufsatz vorbereiten; Modalverb 
„sollen“ обрада 39. Wortschatz und Grammatik 
wiederholen увежбавање 40. Ich stelle die 
Teller auf den Tisch; 
Positionsverben+Präposition+Akkusativ обрада 
41. Wortschatz und Grammatik einüben 
увежбавање 42. Lesetext: Schule mal anders; 
Konjunktion „denn“ обрада 43. Wortschatz und 
Grammatik wiederholen - Lektion 24 
увежбавање 44. Fertigkeitstraining
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Macht noch jemand 
mit? 

 

- да правилно користи усвојени 
вокабулар и граматику - да 
нешто негира 

- да неком противречи 

- да да неки налог

Medien обрада 46. Possessivartikel ihr(Plural) 
обрада 47. Das muss man in einer Medien-AG 
können обрада 48. Wortschatz und Grammatik 
wiederholen увежбавање 49. Vorbereitung auf 
den Test увежбавање 50. Test утврђивање 51. 
Korrektur von dem Test утврђивање 52. 
Wechselpräpositionen обрада 53. Wortschatz 
und Grammatik wiederholen-Lektion 25

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по
областима)

Граматика Сви  граматички  садржаји  уводе  се  индуктивном  методом  кроз
развноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без
детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима
не  инсистирају,  а  њихово  познавање  се  вреднује  и  оцењује  на
основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту.

У  што  већој  мери  се  укључују  граматичке  категорије  које  су
типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију,  и то
кроз  разноврсне моделе,  применом основних правила и њиховим
комбиновањем.  Тежи  се  да  се  граматика  усваја  и  рецептивно  и
продуктивно,  кроз  све  видове  говорних  активности  (слушање,
читање, говор и писање, као и превођење), према јасно утврђеним
исходима  наставе  страних  језика.   Граматичке  категорије  су
разврстане  у  складу  са  Евопским  референтим  оквиром  за  живе
језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких
структура  према  комуниктивним  циљевима:  од  простијег  ка
сложенијем  и  од  рецептивног  ка  продуктивном.  Цикличним
понављањем  претходно  усвојених  елемената  надограђују  се
сложеније  граматичке  структуре.  Наставник  има  слободу  да
издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу
са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста.

Вокабулар Кроз текстове и вежбања обрадиће се вокабулар потребан за 
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свакодневну комуникацију ( боје, основни бројеви до 101, 
предмети, намирнице, превозна средства, слободно време, дани у 
недељи и месеци, одећа, породица). Повремено ће се користиће 
визуелна средства и енглески језик како би ученици лакше усвојили
вокабулар.

Говор Усвјање говора реализоваће се кроз читање текстова, монолошко 
излагање или кроз интеракцију у којој се размењују информације 
између два или више саговорника. Уз коришћење аудио снимака 
ученици ће препознати, репродуковати и усвојити правилно 
акцентован говор. Током часа наставник ће користити немачки 
језик за давање основних инструкција за рад, а матерњи језик за 
давање граматичких објашњења. Такође ће подстицати ученике да 
употребљавају немачки језик на часу  и у  интеракцији ван часа. 

Комуникација Ученици ће усвојити основне комуникативне принципе 
комуникацији и елементе културе  кроз текстове и конкретна 
вежбања. Кроз те текстове и вежбања научиће да пруже основне 
информације о себи и другима, опишу себе и друге (физички опис и
особине), изразе своје мишљење, да се снађу у продавници или 
ресторану и слично.

Култура Са немачком културом и обичајима, начином живота у Немачкој, 
образовним системом Немачке ученици ће се упознати кроз 
текстове из уџбеника. Уочавањем сличности и разлика између 
немачке и наше културе, ученици ће развити свест о другој 
култури, као и позитиван став према припадницима друге културе 
који се у мањој или већој мери разликују од њих. Наставник ће 
употребити и аудио-визуелна средства да им приближи немачку 
културу. Заинтересовани ученици направиће пано о Немачкој

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма

Наставни програм за стране језике у основној школи усмерен је на развој функционалних знања и заснован
је на комуникативно дефинисаним исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује
користећи страни језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у наставном програму
посматрају се интегративно, као нераздвојиве компоненте аутентичне комуникације појединца у било којој
говорној заједници. Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим
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врстама и видовима комуникације (усмене, писане, делимично и оне невербалне), формално и садржински
централну  позицију  наставног  програма  заузимају  управо  комуникативне  функције  (нпр.  поздрављање;
представљање  себе  и  других;  давање  основних  информација  о  себи;  давање  и  тражење  основних
информација о другима; разумевање и давање једноставних упутстава и налога; позив и реаговање на
позив  за  учешће  у  заједничкој  игри;  исказивање  молби,  захтева,  захвалности,  планова,  намера,
саглашавања,  противљења,  допадања,  недопадања,  жеља,  потребаи  сл.).   На  основу  комуникативних
функција дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу остварити, а које укључују постепено
усавршавање  способности  разумевања  говора,  разумевања  писаног  текста  (од  трећег  разреда),
интерактивног  усменог  и  писаног  изражавања.  Захваљујући  цикличној  и  континуалној  концепцији
наставног програма, комуникативне функције се преносе, усвајају и увежбавају током читавог образовног
циклуса,  с  растућим  степеном  сложености.   Исходи,  комуникативне  функције  и  језичке  активности
дефинисани су као опште лингвистичке категорије, и стога су за све стране језике идентични.  Како би се,
међутим, исходи, функције и активности операционализовали, понуђени су и примери реализације, и то за
сваки појединачни страни језик. Њима се илуструју неке од најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих
могућности за вербалну реализацију комуникативних функција. 

Комуникативна  настава посматра  језик  као  средство  комуникације.  Стога  је  и  програм  усмерен  ка
исходима  који  указују  на  то  шта  је  ученик  у  процесу  комуникације  у  стању  да  разуме  и  продукује.
Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, преко активности
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
атмосфери заједништва и међусобне сарадње;

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне
елементе, као и елементе социјализације;

- битно је значење језичке поруке;

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

-  са  циљем  да  се  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,
као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним
контекстом, поступком и циљем;
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- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа;

- сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у
складу са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим уколико ученици на њима не инсистирају,
а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту.

Комуникативно-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 скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака и
активности;

- наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање нових идеја;

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

- наставни материјали представљају један од извора 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  развој
когнитивних способности ученика (запажање, анализа, закључивање итд.);

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а користе се и
интернационализми и речи које су им познате, као и визуализација као средство семантизације.

Технике / активности

- Током часа динамично се смењују технике / активности које не трају дуже од 15 минута.
- Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши,

повежи,  одреди,  пронађи,  али  и  активности  у  вези  са  радом  у  учионици:  нацртај,  исеци,  обој,
отвори/затвори свеску, итд.)

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.)
- Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.)
- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове

слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.)
- Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање

мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање).
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- Класирање  и  упоређивање  (по  количини,  облику,  боји,  годишњим  добима,  волим/не  волим,
компарације...).

- Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти.
- „Превођење” исказа у гест и геста у исказ.
- Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/

дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације).

Општа предметна компетенција

Општа предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата поседовање свести о
језику као комуникационом средству, располагање основном језичком писменошћу и схватање повезаности
између  jезикâ  и  културних  идентитета.  Она  омогућава  ученику  да  се  користи  једноставним  језичким
средствима у циљу обављања елементарне писмене и усмене комуникације,  остваривања интеракције  и
преношења  информативних  и  других  садржаја  из  полазног  језика  ка  циљном и  обрнуто,  у  приватном,
јавном и образовном контексту. 

Основни ниво

Ученик  разуме  главне  информације  у  најједноставнијим  писаним  и  усменим  исказима.  У  усменом  и
писаном општењу користи најједноставнија језичка средства за исказивање информација о себи и својим
непосредним потребама. Познаје основне граматичке и лексичке елементе. Разуме основне појаве и процесе
циљне културе.

Средњи ниво

Ученик  разуме  препознатљиве  и  предвидиве  информације  у  фреквентнијим  и  једноставнијим  врстама
писаних текстова и формама усменог општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве. 

Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице за формулисање конкретних исказа
везаних за сопствену личност и свакодневне активности или послове.  Познаје одређени број правилних
граматичких елемената и структура и основну лексику из домена сопствене свакодневице и непосредног
интересовања. Поседује свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне културе.

Напредни ниво

Ученик  разуме  већи  број  речи  и  израза  у  свакодневној  усменој  и  писаној  комуникацији,  везаних  за
сопствену личност, окружење, интересовања, школски контекст. Поседује елементарни репертоар језичких
средстава за савладавање типичних и уобичајених свакодневних комуникативних ситуација. 

293



Анекс школског програма 2020/2021

Ученик  познаје  већину  једноставнијих  и  одређени  број  сложенијих  граматичких  правила  и  фреквентне
лексике.  Ученик  прихвата  постојање  разлика  између  сопствене  и  циљне  културе  и  прилагођава  своје
понашање основним општеприхваћеним друштвеним конвенцијама.

Специфичне предметне компетенције

1) ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Функционално-прагматичка  компетенција  представља  комуникативну  компетенцију  у  ужем  смислу  и
обухвата умеће рецепције (разумевања говора и разумевања писаног текста), умеће продукције (писано и
усмено изражавање), умеће интеракције и умеће језичког посредовања (медијације). 

Основни ниво

Ученик  разуме  најфреквентније  речи  и  изразе  из  свакодневног  спорог  и  разговетног  говора,  као  и
најједноставније писане текстуалне форме. Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање,
представљање,  добродошлица,  опраштање,  захваљивање,  пружање  информација  о  себи,  распитивање  о
суштинским информацијама које се тичу саговорника).

Средњи ниво

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе који се тичу његових
непосредних  искуствених  доживљаја  и  сфера  интересовања.  Сналази  се  у  кратким  и  увежбаним
комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу научених и уобичајених фраза и формула (постављање
питања и давање одговара).

Напредни ниво

Ученик  разуме  фреквентне  и  уобичајене  писане  и  усмене  исказе,  као  и  кратке,  једноставне  текстове  и
усмене прилоге  везане за  познате  теме,  појаве  и  догађаје.  Обавља основне језичке  функције  (давање и
тражење,  тј.  размена информација  о искуствено блиским датостима и појавама,  једноставно исказивање
идеја и мишљења), у писаном и усменом општењу, уз успостављање базичног, али ефикасног друштвеног
контакта.

2) ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа функционисања и употребе
језика и обухвата фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, граматичка (морфосинтаксичка)
знања. 

Основни ниво

Ученик  познаје  изговор  фреквентних,  понављаних  и  меморисаних  гласова,  као  и  неких  најчешћих
гласовних  група.  Повезује  гласове  и  начин(е)  њиховог  записивања  у  увежбаним  речима.  Познаје
ограничени број регуларних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог контигента
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језичких  средстава.  Користи  елементарне  и  најфреквентније  речи  и  изразе  за  савладавање  основних
комуникативних активности.

Средњи ниво

Ученик  познаје  исправан  изговор  већине  гласова  и  гласовних  група,  уз  ограничења  акценатско-
интонацијске природе. Ученик исправно записује гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број
основних правописних правила. Ученик познаје једноставне граматичке елементе и конструкције. Ученик
познаје  ограничени  репертоар  готових  израза  и  вишечланих  конструкција  за  исказивање  свакодневних
конкретних активности и потреба.

Напредни ниво

Ученик  углавном  правилно  изговара  све  гласове  и  гласовне  групе,  чак  и  у  тежим  и  неувежбаним
комбинацијама  гласова,  уз  поштовање  акценатско-интонацијских  правила.  Записује  речи  и  изразе  с
релативном  ортографском  тачношћу  и  познаје  фреквентна  правописна  правила.  Познаје  одређени  број
граматичких  елемената  и  конструкција,  укључујући  и  најчешће  изузетке,  као  и  основне  начине  творбе
именица,  глагола,  придева,  прилога.  Ученик  познаје  фреквентне  лексичке  елементе  који  се  односе  на
искуствено блиске теме и ситуације.

3) ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Основни ниво

Ученик  познаје  основне  појаве  и  процесе  који  одликују  свакодневни  живот  циљне  културе  /  циљних
култура, познаје основне просторне и временске оквире развоја циљне културе / циљних култура, као и
најзначајније личности и дела из историје и савременог доба. Ученик показује интересовање за одређене
појаве и личности циљне културе.

Средњи ниво

Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су разлике последица
сложености  културе.  Ученик  познаје  и  разуме  основне  природне  и  друштвене  специфичности  циљне
културе.  Ученик  поседује  свест  о  основним сличностима  и  разликама  између своје  и  циљне  културе и
препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме у комуникацији. Негује позитиван и отворен став
према разликама које препознаје између своје и циљне културе.

Напредни ниво

Ученик поседује општа знања о свакодневном животу, друштву и култури страног/страних језика. Разуме
утицај природних и друштвених појава на процесе у властитој и циљној култури; разуме положај земаља
циљне  културе  у  свету  и  њихову  везу  са  властитом  културом.  Прихвата  разлике  које  постоје  између
властите и циљне културе и уме да прилагоди понашање основним конвенцијама. Негује став отворености и
радозналости  према  циљној  култури  /  циљним  културама  и  поседује  основне  вештине  за  критичко
истраживање и разумевање појава циљне и властите културе.
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Кључни  појмови:  култура,  правопис,  лексика,  семантика,  граматика,  изговор,   јачање  вербалног
самопоуздања, развијање пажње и концентрације, мануелне активности

Корелација  са  другим  предметима:  српски  језик,  енглески  језик,  грађанско  васпитање,  математика,
домаћинство, ликовна култура, музичка култура, географија

Наведени исходи и компетенције воде ка следећим стандардима:

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и
успева да их запише, уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно
контектуализовани.

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру
једноставних, кратких , јасно контекстуализованих усмених исказа.

ДСТ.1.1.3.  Разуме  и  прати  једноставна  упутства  и  обавештења  која  се  односе  на  познате  ситуације,  а
исказана су спорим темпом и разговетно.

ДСТ.1.1.4.  Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на
непосредне личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење.

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико
саговорници говоре довољно разговетно и споро.

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне
речи и изразе.

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС). 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ДСТ.1.1.10.  Чита  наглас  (изражајно)  кратке  и  једноставне  текстове  (показујући  да  прати  њихов  општи
смисао). 

ДСТ.1.1.11.  Успоставља  и  одржава  друштвени  контакт  користећи  најједноставнија  језичка  средстава
приликом поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања,
давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника.

ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни
љубимци, место становања, школа, хоби).
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ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет.

ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе
и ствари из свог непосредног окружења или везане за лична искуства.

ДСТ.1.1.15.  Поставља  најједноставнија  питања  личне  природе  (о  блиским  темама,  потребама,
интересовањима, предметима у нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника.

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква
питања саговорнику.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ДСТ.1.1.17.  Пише  најједноставније  податке  о  себи  и  лицима  из  свог  блиског  окружења,  у  обрасцима,
упитницима или табелама. 

ДСТ.1.1.20.  Пише  кратке  и  једноставне  поздраве  и  поруке  (као  СМС,  путем  електронске  поште  или
социјалне мреже).

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама.

ДСТ.1.1.22.  На матерњем језику  преноси  саговорнику  општи смисао јавних  натписа  и  краћих  текстова
опште информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...).

ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на
страном језику.

ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на
страном језику.

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје
основне интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.

ДСТ.1.2.3.  Познаје  и/или  користи  ограничени  број  правилних  морфолошких  облика  и  синтаксичких
структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава. 

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних
активности.

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време,
навике, празници, разонода).

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.
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1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске
теме.

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима.

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.

ДСТ.2.1.5.  Разуме  предмет  краће  усмене  интеракције  о  личним  и  породичним  стварима,  непосредном
друштвеном окружењу, природној средини.

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица,  уз одговарајуће
паузе и понављања. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ДСТ.2.1.17.  У оквиру размене  информација  са  саговорником о темама од непосредног  личног интереса
повезује неколико реченица у смислену целину.

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу. 

ДСТ.2.1.19.  Једноставним средствима описује или представља људе,  предмете у свакодневној  употреби,
места, уобичајене активности.

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно
време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.

ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ДСТ.2.1.27.  Пише  кратке  текстове  на  блиске  теме  у  којима  описује  себе,  своју  породицу  и  окружење,
користећи фреквентне кохезивне елементе. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска
ограничења (акценти, интонација, дужина). 

ДСТ.2.2.2.  Исправно  записује  фреквентне  и  увежбане  краће  речи,  познаје  и  примењује  одређен  број
основних правописних правила.

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 
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ДСТ.2.2.4.  Поседује  ограничени  репертоар  готових  израза  и  вишечланих  конструкција  за  исказивање
свакодневних конкретних активности и потреба.

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време,
навике, празници, разонода).

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност,
конвенције и сл.).

ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и интересовања.

ДСТ.3.1.2.  Разуме  основни  смисао  и  главне  информације  из  разговора  двоје  или  више  (са)говорника,
уколико се говори разговетно и умереним темпом.

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и
презентације праћене визуелним елементима.

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА

ДСТ.3.1.6.  Разуме  општи  смисао  и  релевантне  информације  на  блиске  теме  у  порукама,  писмима,
мејловима.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, претходне и
планиране активности и догађаје.

ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама,
интересовањима,  обавезама,  жељама,  уз  евентуалну  помоћ  и  понављање;  одговара  на  слична  питања
саговорника. 

ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто
воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности
и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.
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ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном
окружењу, аспектима приватног и школског живота.

ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.3.2.1.  Углавном  коректно  изговара  све  гласове  и  гласовне  групе,  чак  и  у  понеким  тежим
комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не
угрожавају комуникацију. 

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума)
и познаје и примењује фреквентна правописна правила. 

ДСТ.3.2.3.  Познаје  и/или  користи  одређени  број  граматичких  елемената  и  конструкција,  укључујући  и
најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.

ДСТ.3.2.4.  Користи  фреквентне  лексичке  елементе  који  се  односе  на  теме  и  ситуације  из  његовог
непосредног искуства.

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима
свакодневног живота и прихвата постојање разлика.

ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и
прихвата  постојање  разлика;  примењује  неке  основне  елементе  у  области  умећа  живљења (нпр.  начин
обраћања и поздрављања).

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика:

- посматрање и праћење рада и активности на часу 
- усмена провера кроз играње улога у паровима  
- задаци у радном делу уџбеника и радној свесци 
- тестови слушања 
- ученички радови/ пројекти, панои и презентације
- вођење сопственог речника
- домаћи задаци
- диктати и петнаестоминутне провере
- писмени и контролни задаци
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Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Разред: Седми
Недељни број часова: 1
Годишњи број часова: 36

Циљ учења Грађанског васпитања је да се  ученик, упознајући се са вредностима и принципима које има
грађанско друштво и применом тих принципа и вредности у практичним ситуацијама и на примерима,
оснажи и постане свестан својих права и одговорности, упознајући се са процедурама остваривања својих
права и значају одговорности и развије осетљивост за потребе других и спремност да активно делује у
заједници.
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Кључни појмови садржаја: социјална правда, Народна скупштина, конформизам, вршњачки притисак
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ИСХОДИ
 По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

наведе  и  опише  основне
карактеристике људских права;
својим речима опише везу између
права појединца и општег добра;
дискутује о односу права и правде
и o сукобу права;
образложи  личну  одговорност  у
заштити свог здравља;
штити  своја  права  на  начин  који
не угрожава друге и њихова права;
образложи  сврху  постојања
политичких странака;
аргументује потребу ограничења и
контролу власти;
наведе  кораке  од  предлагања  до
усвајања закона;
образложи на примеру могућност
утицаја грађана на одлуке Народне
скупштине;
препозна и одупре се различитим
облицима вршњачког притиска;
препозна опасност када се нађе у
великој групи људи и заштити се;
учествује  у  организацији,
реализацији  и  евалуацији
симулаци- је Народне скупштине;
у  дискусији  показује  вештину
активног  слушања,  износи  свој
став  заснован  на  аргументима,
комуницира  на  конструктиван
начин;
проналази,  критички  разматра  и
користи  информације  из
различитих извора.

ЉУДСКА ПРАВА Карактеристике  људских  права  –
урођеност,  универзалност,  нео-
туђивост, недељивост.
Опште добро.
Права појединца и опште добро.
Сукоб  појединачних  права  и  општег
добра. Права и правда.
Социјална правда.

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

Политичкe  странкe  у  вишепартијском
систему –владајуће и опо- зиционе.
Народна  скупштина  –  сврха  и
надлежности.  Народни  посланици,
посланичке групе.
Процедуре у раду Народне скупштине.
Скупштинске дебате.
Предлагање и доношење закона.

ПРОЦЕСИ  У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

Припадност  групи.  Групни  идентитет
као део идентитета  мла-  дих.Односи у
вршњачкој  групи  и  њен  утицај  на
појединца.
Вршњачки притисак. Конформизам.
Приватност – обим и границе.
Понашање  људи  у  маси  и  угроженост
права појединца.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

Симулација  Народне  скупштине
Одређивање  улога  и  процедура  у
скупштини.  Формирање  посланичких
група.
Избор  председника скупштине.
Формулисање  предлога  закона.
Скупштинска дебата.
Гласање.
Евалуација симулације.
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НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Изборни  програм  Грађанско  васпитање  за  седми  разред  ор-  ганизован  је,  као  и  претходни
програми, по моделу спирале што значи да су садржаји дати у исте четири области (Људска
права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански активизам) али се они
проширују  и  продубљују,  а  исходи  се  надо-  грађују  или  се,  ако  је  у  питању  вештина,  даље
развијају.  Све  чети-  ри  области  су  једнако  важне,  а  наставник  их,  у  непосредном  раду  са
ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза.

У програму су наведени садржаји које наставник може да до- пуњује, проширује и мења према
конкретним потребама и плану сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба оства-
рити. Они су тако дати да одговарају узрасту ученика и да су мер- љиви, проверљиви, односно
наставник може, пратећи активности ученика, да утврди да ли их они остварују и у којој мери.
Најчешће су исходи дати на нивоу примене што значи да се знање и разумева- ње подразумевају
јер без тога нема примене.  Такав приступ одгова- ра концепту Грађанског васпитања од кога се
очекује  да  код  учени-  ка  развија  конативну,  вољну  компоненту  која  долази  до  изражаја  у
понашању.  Редослед  наведених  исхода  не  исказује  њихову  важност  јер  су  сви  од  значаја  за
постизање  општег  циља  програма  и  развој  међупредметних  компетенција.  Између  исхода
постоји повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода.  Многи
исходи  су  процесни  и представљају  резултат  кумулативног  дејства  образовно-васпитног  рада
током  дужег временског  перио-  да,  што се препознаје  у  томе  да се неки  исходи  у истој  или
сличној формулацији налазе у програмима и за претходне разреде.

Посебност  Грађанског  васпитања  је  у  томе  што  је  оно део  ширег  концепта  образовања  за
демократију  и  грађанско  друштво  и  у  том  смислу  је  тесно  повезано  са  другим предметима,
ванна- ставним активностима и уопште етосом школе. Садржај овог про- грама у великој мери
корелира са предметом Историја у оквиру ког се проучава развој уставности, парламентаризма,
грађанских права и слобода. У оквиру Српског језика и књижевности ученици имају прилику да
упознају више књижевних дела која се односе на развој политичког живота у модерној српској
држави што омо- гућава повезивање са садржајима  Грађанског  васпитања. Погодна књижевна
дела  из  програма  су:  сатирична  поезија  Јована  Јовано-  вића  Змаја  Јутутунска  јухахаха,
сатирично иронична проза Радоја Домановића  Вођа, драма Бранислава Нушића  Власт.  Овако
богата корелација између ова три предмета пружа одличне могућности за тематско планирање.

У процесу планирања наставе и учења наставник се  руково-  ди, превасходно,  исходима које
ученици  треба  да  достигну.  При-  ликом  осмишљавања  активности,  како  наставника  тако  и
ученика, треба имати у виду да свака од њих се може вишеструко искори- стити. На пример, у
оквиру скоро свих активности на различитим садржајима могућ је допринос достизању исхода
који се односе  на комуникацију, осетљивост за различитост, емпатичност, улогу медија и др. То
значи,  да  за  такве  исходе  нису  потребни  посебни  садржаји,  активности  и  часови.  Њихово
остваривање одвија се по- степено и спонтано са тенденцијом да ученици аутенично развија- ју
пожељне облике понашања.
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У оквиру прве области ученици проширују своја знања о пра- вима, а фокус је на њиховим
карактеристикама  (урођеност,  уни-  верзалност, неотуђивост, недељивост) и вези са општим
добро које има за циљ да осигура права појединца, као и добробит заједнице. За очекивати је да
ученицима седмог разреда  буде  интересантно да промишљају  и разговарају  о односу између
права и правде јер је то узраст појачане осетљивости на неправду. Тај садржај, као уосталом и
све друге, треба ученицима приближити кроз конкрет- не примере из свакодневног живот као
што су нпр. дилема да ли је праведно казнити особу  која  нема карту за превоз у  аутобусу  (то
право има контролор јер  превоз није  бесплатан),  а  која  за  свој  рад у предузећу није  добила
последња три месеца плату. Ученици овог узраста сасвим добро могу да износе своје ставове и
да дискутују када се ставе у позицију супротстављених података, само је важно да наставник
добро води активност и да је поентира на крају.

Како је концепција програма да се из разреда у разред проши- рује листа права,  у седмом
разреду ученици се упознају са соци- јалним правима што се логично надовезује на дискусију о
правима и правди. Према Универзалној декларацији о људским правима и Пакту о економским,
социјалним и културним правима, социјална права се третирају као елемент животног стандарда.
Према таквој  оријентацији,  свако  има право на стандард живота  који  обезбеђу-  је здравље и
благостање  појединца  и  његове  породице.  У  раду са  ученицима  требало  би  посебну  пажњу
посветити здрављу младих и то са становишта права и обавеза државе, родитеља али и самих
ученика да сачувају своје здравље. Из тог разлога, програм садржи само један  исход  који  је
повезан са социјалним правима и односи се на личну одговорност ученика у заштити сопственог
здравља јер су други аспекти овог права ученицима још увек недовољно блиски.

Садржаји из друге области програма обезбеђују наставак увођења ученика у функционисање
демократског друштва са фо- кусом на парламент, његову функцију и надлежности, организаци-
ју  и  процедуре,  а  на  примеру  Народне  скупштине  Републике  Ср-  бије.  Ученицима  треба
приближити појмове са којима су се они свакако сусрели али им нису довољно познати као што
су поли- тичке странке, посланици, посланичке групе, опозиција.  О овим појмовима ученици
треба да стекну само основна знања, а њихова дубина и ширина одређена је  исходима којих је
само  неколико  из ове области и омогућавају даље разумевање функционисања де- мократског
друштва. Ученике треба упознати са скупштинском расправом, њеним циљевима и процедурама
(ко даје реч, колико дуго се може говорити, реплике) јер ће им то требати за активност у оквиру
четврте области овог програма. Осим тога, ученицима треба предочити  кораке од  предлагања
закона  до  његовог  усва-  јања  и  објављивања.  За  овај  програм  најважније  је  представити
могућност да предлоге закона дају грађани својим потписима.  У ту сврху могу се користити
подаци из реалног политичког живота наше земље као што је на пример, гласање посланика у
Народној скупштини о тзв.  Тијанином закону  који  је резултат акције  коју  су грађани водили
заједно са оцем отете, а затим убијене девојчице од 15 година. У питању је закон који прецизира
процедуре за ан- гажовање полицијских снага  у случају пријаве да је  особа нестала чиме се
повећава правна сигурност грађана.  На  том  примеру може се  видети  како  изгледа  грађански
активизам, коришћење друштве- них мрежа за покретање акција и увођење захтева грађана у
парла- ментарну процедуру.
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Како  је  социјални живот ученика седмог разреда сваким даном све богатији садржај  треће
области се односи на вршњач-  ке  групе, конформизам и вршњачки притисак. Вршњаци утичу
на  вредности  које  ће  млади  настојати  да  остваре,  на  ставове  које  ће  развити,  на  тежњу  за
самосталношћу, прихватање друштве- них норми. Повезано са тим је и дилема  где  су границе
између укључености у заједницу и приватности. За активности у оквиру ове области добро је
консултовати психологе и педагоге у школи, односно користити њихове већ развијене радионице
чији је циљ оснаживање ученика да се одупру конформизму и различитим вр- стама притиска
вршњака. Понашање  људи у маси добило је место у садржају јер се ученици овог узраста све
чешће налазе у таквим ситуацијама (концерти, спортски догађаји) и могу бити угрожени. Зато је
одговарајући исход дат на нивоу понашања.

Област Грађански активизам логично се надовезује на садр- жај и активности из друге области.
Уз помоћ наставника ученици треба да припреме и спроведу симулацију рада Народне скупшти-
не. Она би требала да садржи неке од постојећих процедура у раду скупштине, с тим да је њихов
избор на самој групи. На пример,  може  се  симулирати  цео ток активности  од  предлагања до
усваја- ња закона или симулација једним делом може да садржи процедуру посланичких питања
премијеру и министрима у Влади. Да би се таква симулација остварила, ученици који ће бити у
улози  посла- ника треба да припреме питања  која  се тичу актуелних догађаја у нашој држави
(најбоље би било унапред дефинисати тему нпр. по- већање плата и пензија, обавезна средња
школа  и др.), што је само по себи вредан  исход.  Са друге стране,  ученици  који  буду  у улози
премијера и министра такође треба да буду спремни да дају одгово- ре. Симулације се могу на
различите  начине  организовати,  а  могу  се допунити још неким аспектима као што је
информисање грађана о раду скупштине. На пример, неколико ученика може добити зада- так да
буду у улози новинара и да припреме извештај о симулаци- ји рада Народне скупштине који ће
презентовати.  Остали  ученици  процењиваће  извештаје  са  становишта  веродостојности,
тачности. Активност се може учинити богатијом и самим тим занимљивијом ако се на пример,
унапред  наложи  појединим  „новинарима”  у  ком  правцу  треба  да  пишу  извештај
(сензационалистички,  негативи-  стички,  оптимистички,  објективно,  увредљиво...)  што  остали
уче- сници симулације неће знати. Након тога, треба пратити да ли су остали ученици у групи то
препознали и како су реаговали.

Поред симулације у раду са ученицима садржаји програма и дефинисани исходи пружају
велике могућности за примену и других интерактивних облика рада као што су: радионице,
играње улога,  студије  случаја,  дебате,  дискусије,истраживања, промоције.  И у  овом  програму
Грађанског  васпитања,  као  и код  претходних,  продукти  ученичких  активности  имају  посебан
значај. Они могу бити различите врсте, с тим да је посебно пригодано да продукт буде снимак
симулације  рада  скупштине  који  се може касније користити у различите сврхе. Драгоцен је у
евалуацији урађене си-  мулације али и у интеграцији и рекапитулацији обрађених садржаја. За
остваривање овог програма, као и свих претходних, на- ставник је врло важан. Он је модел који
својим понашањем и ор-  ганизацијом рада на часу даје пример и доприноси стварању де-
мократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање  идеја  и  мишљења  међу
ученицима; он је тај  који даје почетни под- стицај за садржај који се обрађује, ко и повратне
информације о  активности.  Коструктивна  комуникација  и демократске процедуре  нису само
циљ већ и начин да се остваре жељени исходи. Настав- ник је тај који обезбеђује равноправну
укљученост сваког ученика (уважавајући различитост у типу личности и стиловима учења).
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Реализација програма треба да се одвија у складу са принципи-  ма интерактивних  односа
(активне, проблемске и истраживачке наставе), са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве
из дру- штвеног контекста (прошлости и још више садашњости). Посебан захтев за наставнике
представља  потреба  за  припремом нових, ак-  туелних  материјала  који  најбоље  одговарају
садржају и исходима. Они се могу наћи у различитим изворима информација. За реали- зацију
појединих тема могу се користити филмови јер активирају  когнитивну  и  афективну  страну
личности  и  подстицајно делују на ученике  да  искажу  мисли,  осећања  и  ставове.  Не треба
занемарити ни интернет и различите социјалне мреже јер су то облици кому- никације који су
блиски младима и на којима се могу препознати  и  анализирати  многи  проблеми  живота  у
савременом свету, али и разговарати о говору мржње, нетолеранцији, облицима кршења права
(на пример у самој Народној скупштини).  Подразумева се да наставник има потпуни увид у
материјале који се користе у раду са ученицима (филмови, видео клипови, текстови из новина и
сл.) како би се заштитили од неодговарајућих садржаја.

Наставник  треба  да  обезбеди  да  се  на  часу  сваки  ученик  осе-  ћа  уважено,  прихваћено  и
добродошло у својој различитости, уз обавезу да поштује и уважи друге и другачије погледе и
мишљења. Чињеница да се програм описно оцењује не умањује потребу  да се континуирано
прати напредовање ученика у достизању исхода, посебно оних који су кумулативни и који се не
наводе у програму за седми разред, већ су у претходним програмима, али се подразумева да се
они и даље подржавају и развијају. Како се ближи крај основног образовања и другог циклуса у
оквиру њега, потребно је што чешће повезивати све оно што је рађено. Најве- ћи број ученика
похађа Грађанско васпитање континуирано током циклуса, многи од њих и свих осам разреда и
зато  је  важан  процес  интегрисања  обрађиваних  садржаја  и  провера  остварености  исхо-  да.
Кључни  показатељи  напредовања  у  овом  изборном  програму,  из  разреда  у  разред,  су  све
правилнија  употреба  термина  који  се  односе  на  демократске  појаве  и  процесе,  исказивање
ставова  аргу-  ментацијом,  ненасилна  комуникација,  прихватање  различитости,  емпатија,  све
чешће испољавање иницијативе, већа сарадљивост.

Општа предметна кометенција: Оспособљавање ученика за активно учешће у грађанском животу и 
друштву

Специфичне предметне компетенције: Развијање знања, вештина и ставова који омогућавају активну
улогу у грађанском

животу и друштву

Међупредметне компетенције:

1. Рад с подацима и информацијама-прикупљање података, анализа и презентација

2. Решавање проблема- ученици се оснажују да препознају проблеме и активно траже решења

3. Сарадња-интерактивни начин рада, групни рад, тимски рад
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4. Дигитална компетенција-прикупљање података на интернету, израда ПП презентација

5. Компетенција за учење-развијање знања, вештина и ставова

6. Одговорно учешће у демократском друштву-ученици се оснажују и подстичу да одговорно и 
активно учествују у друштву

7. Комуникација-изношење сопственог мишљења, осећања, ставова на конструктиван начин

8.Одговоран однос према околини-бављење непосредним окружењем, уочавање проблема

9. Иницијатива и предузетништво - Спремност је да учествује у самосталним и тимским 
пројектима,развија идеју, мотивисан је

за рада, поставља реалне циљеве и планира задатке и активности за њихово остваривање

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Праћење и вредновање постигнућа ученика је континуирано, на сваком часу.

Прати се:

 Степен активности ученика на часу, индивидуално, у пару или у групи
 Однос према обавезама и додељеним задужењима
 Степен и ниво сарадња са другим ученицима
 Мотивисаност ученика да изнесе свој став, мишљење и да га аргументовано брани
 Самостална припрема и презентација информација о некој теми-истраживачки зада
 Самоиницијативност
На почетку школске године ученици се упознају са сегментима праћења и елементима оцене.

На крају сваког часа и активности ученицима се даје повратна информација о успешности реализације 
планираног и даје им се

могућност да дају коментаре и сугестије.

У оцењивању се уважава мишљење вршњака и подстиче се самооцењивање. Посебно се истиче сваки 
напредак у свим претходно наведеним сегментима оцењивања.

НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
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- укључивање у групни рад и вршњачка помоћ у извршавању задатака

- прилагођени задаци и садржаји, према потреби

- подстицање на изношење сопственог мишљења и учешће у играма улога

- размена искустава са колегама

- истицање сваког напретка и похвала са циљем јачања самопоуздања

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Разред: Седми
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 36 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 

ЦИЉ верске наставе јесте да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот; и да им се
омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве, односно чување и неговање сопственог
верског и културног идентитета. 
Ученици  треба  да  упознају  веру  и  духовне  вредности  сопствене,  историјски  дате  Цркве  или  верске
заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских
погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 
ЗАДАЦИ  верске  наставе  су  да  код  ученика:  -  развија  отвореност  и  однос  према  Богу,  другачијим  и
савршеном  у  односу  на  нас,  као  и  отвореност  и  однос  према  другим  личностима,  према  људима  као
ближњима,  а  тиме  се  буди  и  развија  свест  о  заједници  са  Богом  и  са  људима  и  посредно  се  сузбија
екстремни  индивидуализам  и  егоцентризам;  -  развија  способност  за  постављање  питања  о  целини  и
коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о
односу с априродом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину
Божју и  за  себе;  -  развија  тежњу ка  одговорном обликовању заједничког  живота са другим људима из
сопственог  народа  и  сопствене  цркве  или  верске  заједнице,  као  и  са  људима,  народима,  верским
заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите
личности  и  ка  остваривању сусрета  са  светом,  са  природом,  и  пре  и  после  свега,  са  Богом;  -  изгради
способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којојживе, историје човечанства и
људског стваралаштва у науци и другим областима; - изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни
смисао,  као  и  способност  за  разумевање  и  преиспитивање  сопственог  односа  према  Богу,  људима  и
природи.
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4. Садржаји наставе православног катихизиса 

- распоређени  су  по  линеарно-концентричном  принципу.То  значи  да  се  у  сваком  разреду  бирају
одређени, раније уведени, садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема, које ће се током дате године
школовања низати у једном следу једно за другим врши реализација претходно стечених знања и
формираних вештина. Наравно, у сваком разреду уводе се и потпуно нове теме, које ће послужити
као ослонац за надограђивање знања у наредним разредима. След тема је у нижим разредима силазни
(десцендентни), односно базира се на излагању материје према психолошкој приступачности, док је
у вишим разредима основне школе узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на начелима теолошке
научне систематике.

Садржај програма
 Бог у кога хришћани верују јесте Св.Тројица: Отац, Син и Свети Дух

(богослужбена сведочанства - крштење и евхаристија; библијска и светоотачка
сведочанства.)

 Отац, Син и Св.Дух су три вечне, конкретне личности.
Св.Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске природе и несливеност
Божанских личности).

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

 Бог Отац изражава своје слободно постојање као љубав према другој личности
- према Сину и Св.Духу.

 Хришћанска онтологија (биће као заједница слободе).
 Антрополошке последице вере у Св. Тројицу.
 Кроз Литургију се пројављује Св.Тројица (Отац прима литургијски принос,

Син, Исус Христос, приноси, а Св.Дух сабира све око Христа и сједињује с Њим).
 Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Бога који је

Св.Тројица.
 Св.Тројица у православној иконографији.

 Процес сазнавања као дело целе личности: чула, разум, слободна воља, искуство
 Личносно познање, упознавање кроз љубав
 Познање Бога
 Бог је један, али није сам (Бог је заједница три личности: Отац, Син и Свети Дух)
 Сабори као израз јединства Цркве
  Васељенски сабори
  Символ вере
  Христос је истинити Бог и истинити Човек
 Светотајински живот Цркве
 Света Литургија као светајна Цркве
 Срби  светитељи  (вероучитељ  ће  на  више  часова  описати  живот  и  подвиге  неколико  светитеља

Српске Цркве по избору.
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5. Праћење начина остваривања циљева и стандарда постигнућа: 
А) НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО)

1. Праћење рада на часу;
2. Вредновање самосталног рада ученика;
3. Упознавање ученика са циљевима и исходима наставе, садржајима по темама, начином остваривања

програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада;
4. Комбиновање више врста дидактичког материјала;
5. Илустрација, шеме, мапа ума;
6. ППТ презентације;
7. Коришћење веб алата;
8. Тестови;
9. Видео записи са питањима;
10. Анализа литературе;
11. Израда ППТ презентације;
12. Израда паноа;
13. Кратка предавања од стране ученика; 
14. Самоевалуација и евалуација;
15. Реализација наставе у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних

метода, облика рада и наставних средстава; 
16. Прилагођавање  тема  узрасту  ученика,  њиховим  интересовањима,  склоностима,  способностима  и

мотивацији;
17. У остваривању савремене наставе наставник је  извор знања,  креатор,  организатор и координатор

ученичких активности у наставном процесу;
18. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање

своје личности кроз заједичарење са ближњима и Богом. 

19. Испитује предзнања ученика;

20. Подстиче интеракцију, пружа повратну информацију;
21. Прилагођава методе и облике рада индивидуалним способностима деце. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА Начин и поступци за остваривање програма (по областима)

УВОД Реализацијом  наставног  програма  за  7.  разред  треба  да  се
постигну следећи циљеви:
-  да  се  код  ученика  изгради  свест  о  томе  да  је  носилац
постојања природе личност;
- да је личност израз заједнице слободе с другом личношћу;
-  да  је  Црква  у  својој  литургијској  пројави  икона  начина
постојања  Св.Тројице,  односно  постојања  човека  као
личности- као иконе Божије.
Да би се ово постигло, потребно је најпре детаљно изложити
православно учење о Богу као Св. Тројици,  а  затим и саму
структуру Литургије.
Тема Бог у кога хришћани верују јесте Св.Тројица... треба да
има  следећу  садржину:  Бог  у  кога  хришћани  верују  јесте
Св.Тројица: Отац, Син и Свети Дух, односно Бог је конкретна
личност, Отац, Син и Св.Дух, а не безлична виша сила, или
пак,  безлична  природа.  Божанска  природа  не  постоји
безлично, већ као конкретне личности: Отац, Син и Св.Дух.
Да бисмо ово показали, треба се позвати на реалност нашег
постојања, односно људске природе, која једино постоји као
конкретна личност: Милан, Марко, Милица итд.

БОГОПОЗНАЊЕ Међутим, кад говоримо о Божанским личностима, Оцу, Сину
и  Св.Духу,  не  говоримо  о  три  Бога,  о  три  Божанске
индивидуе, које су међусобно раздељене по природи, као што
је  то  случај  с  нама  људима,  где  кад  говоримо  о  човеку,
говоримо  о  многим  људима.  Божанске  личности  су
нераздељиве међу собом по природи. Зато што нису створене,
односно зато што Божанска природа није створена, не постоји
ни  временско-просторна  дистанца  између  постојања  Оца  и
постојања Сина и Духа.
(Примера  ради,  не  постоји  прво  Отац  као  јединка,  као
индивидуа,  који  је  касније  родио  Сина  као  јединку  да  би
њихове  природе  биле  раздељене,  као  што  је  случај  с  нама
људима,  већ  су  обојица  исте  природе  и  савечни  су).  Једна
Божанска природа постоји цела, нераздељива, у свакој од три
личности: у личности Оца, у личности Сина и у личности Св.
Духа, односно то су три личности, три савечна конкретна
бића.

Узрок  Божијег  постојања,  односно  постојања  Св.Тројице,
јесте Отац. То значи да у Богу не претходи природа у односу
на  личност,  односно  не  постоји  прво  једна  безлична
заједничка природа из које се рађају Отац, Син и Св.Дух као
конкретна  бића,  већ  личност  Оца  чини  божанску  природу
постојећом и Он рађа Сина и исходи
Св.Духа. (Слично људима који се не рађају из једне безличне
људске природе, већ од конкретних личности које су носиоци
постојања те природе.)

ЈЕДИНСТВО  ЦРКВЕ

ХРИСТОВЕ

Овим се подвлачи да је постојање божанске природе слободно
постојање,  због  тога  што  је  њено  постојање  израз  слободе
личности Оца. Јер, мимо личности Оца не постоји божанска
природа.  Отац слободно постоји,  жели и постоји,  и  зато  је
Један  Бог  Отац,  једна  конкретна  личност,  а  не  безлична
божанска природа.
Што се, пак, тиче личности, она не може да постоји сама, без
заједнице  с другом личношћу.  Отац је  Отац у заједници са
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 Б) НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА:

- Фронтални;
- Индивидуални;
- Дијалошки;
- Тимски;
- Групни;
- Илустративни;
- Практични.

6. Активности у наставном процесу /наставници, ученици /

А) Активности ученика: 

 слободно изражавање мишљења и ставова;
 усваја-сазнаје;
 развијање вештина комуникација;
 повезивање сопственог искуства са тематиком;
 дискусија;
 слуша
 посматра;
 црта;
 рецитује;
 упоређује;
 смишља;
 доцртава;
 слаже;
 разговара;
 решава;
 испуњава;
 пише;
 посећивање верских институција;
 организовање квизова; 
 израда радова и паноа.

Б) Активности наставника:

 испитује предзнања ученика;
 упознаје се са  интелектуалним могућностима ученика;
 развија и одржава комуникацију;
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 подстиче интеракцију, пружа повратну информацију;
 уважава и реагује на потребе групе и појединаца;
 дели одговорност
 одабира поступке за наставни рад;
 прилагођава методе и облике рада индивидуалним способностима деце;
 организује наставне активности;
 организује посете православним храмовима

Рд.бр.
теме

Тема/област бр. часова 7. Исходи

I
УВОД 1

По завршетку теме ученик ће бити у стању 
да:  
Когнитивни аспект:

 моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног 
катихизиса у току 7. разреда основне 
школе;

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

Афективни аспект:
 жели да активно учествује на 

часовима верске наставе.

II БОГОПО-ЗНАЊЕ 5
Когнитивни аспект

 моћи да уочи да су знање и учење 
важни у његовом животу;

 моћи да кроз очигледне примере и
експерименте закључи да постоје 
различити начини сазнавања

 моћи да кроз примере из личног 
искуства уочи да једино онај кога 
заволимо за нас постаје личност - 
непоновљиво и бескрајно важно 
биће;

 моћи да повезује личносно 
познање са нашим познањем Бога;

 моћи да препозна да нам Христос 
открива Бога као љубавну 
заједницу три личности;

 моћи да вреднује своје понашање 
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на основу љубави коју исказује 
према својим ближњима;

  бити подстакнут на одговорније 
обликовање заједничког живота са
другима.

Афективни аспект:
 бити подстакнут да развија 

љубав према ближњима, 
природи и Богу;

III ЈЕДИНСТВО 
ЦРКВЕ 
ХРИСТОВЕ

7
Когнитивни аспект:

 моћи да уочи да је Црква на 
Саборима решавала 
проблеме са којима се 
сусретала кроз историју;

 бити подстакнут да своје 
проблеме и несугласице са 
другима решава кроз 
разговор и заједништво;

 знати да је Символ вере 
установљен на Васељенским
саборима;

 умети да интерпретира 
Символ вере;

 знати да се Символ вере 
изговара на Крштењу и 
Литургији;

 моћи да уочи да појам 
Богочовека описује Христа 
као истинитог Бога и 
истинитог Човека;

Афективни аспект:
 бити подстакнут да развија свест о 

томе да је важан зато што га воли 
Бог и његови ближњи ;

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

IV
СВЕТОТА-
ЈИНСКИ ЖИВОТ 

Когнитивни аспект:
 моћи да увиди да Црква Светим 

Тајнама повезује човека са Богом у 
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ЦРКВЕ 12 најважнијим моментима његовог 
живота (рођење и духовно рођење – 
Крштење, венчање и Брак, Црквена 
брига за болесне у јелеосвећењу...)

 моћи да увиди да је Литургија извор и 
циљ свих Тајни Цркве;

 знати да је Причешће врхунац 
светотајинског живота

 моћи да препозна Крштење и 
Миропомазање као Тајне уласка у 
Цркву;

 бити подстакнут да на покајање гледа 
као на промену начина живота;

 моћи да увиди да су брак и монаштво 
два пута која воде ка Богу;

 моћи да разликује и именује службе у 
Цркви (епископ, свештеник, ђакон и 
народ);

 моћи да препозна своју службу у 
Цркви;

 моћи да у молитвословљима уочи 
важност природних елемената (воде, 
грожђа, жита, светлости...)

 бити подстакнут на учествовање у 
светотајинском животу Цркве;

Афективни аспект:
  бити подстакнут да љубав 

препознаје као служење;
 знати да кроз чињење дела 

љубави према ближњима, 
постаје сличан Христу и 
светитељима Божјим.

V

    СРПСКА ЦРКВА
КРОЗ ВЕКОВЕ

11

Когнитивни аспект:
 моћи да препозна да култура и 

писменост Словена имају корен у 
мисионарској делатности 
просветитеља равноапостолних 
Кирила и Методија;

 моћи да објасни просветитељску 
улогу и значај Светога Саве за српски 
народ;

 бити подстакнут да доживи српске 
светитеље као учитеље хришћанских 
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врлина;
 моћи да препозна неговање српских 

православних обичаја као начин 
преношења искуства вере и 
прослављања Бога и светитеља

 моћи да препозна евхаристијску 
симболику у елементима Крсне Славе;

 бити подстакнут да прослављање 
Крсне славе везује за Литургију

 бити подстакнут да доживи, вреднује 
и негује богатство и лепоту српске 
културне баштине.

Афективни аспект:
 бити подстакнут да учествује на 

Литургији како би показао Богу да 
жели да буде у заједници са Њим;

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

8. План провере оставрености исхода  - најмање два пута у току школске године:

1. Праћење рада на часу;
2. Вредновање самосталног рада ученика.

9. Праћење и вредновање наставе и учења или план евалуације. Начин провере остварености исхода, 
формативно и (сумативно) оцењивање:

а) Формативно свакодневно оцењивање усмених одговора ученика.

б) Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова.

в) Процењивање рада у пару и у групи. 

г) Домаћи задатак и писана провера.

д) Индивидуални рад: панои, ППТ, истраживање о датој личности-догађају. 

ђ) Евалуацију наставе наставник ће остварити још на два начина:

 Процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкете евалуационих 
листића;

 Провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова.
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Оцењивање: 

Непосредно опиисно оцењивање ученика може се вршити кроз:

 Усмено испитивање;
 Писмено испитивање;
 Посматрање понашања ученика;
 Редовно доношење домаћег задатка;
 Прегледање свеске;
 Вођење евиденције од стране наставника о јављању на часовима (учесталост и активност по 

месецима) 

Критеријум оцењивања:

Оцену истиче се добија ученик који: 

-лако логички повезује чињенице и појмове;

-самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

-решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички расуђујуе;

-показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен и ангажовања.

Оцену добар добија ученик који: 

-у великој мери показује способност примене знања и логички повезује чињенице и појмове;

-самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

-решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички расуђује;

-показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.

Оцену задовољава добија ученик који:

-у довољној мери покаује способност употребе информација;

-у знатној мери логички повезује чињенице и појмове;

-већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично  самостално 
решава поједине проблеме;

-у довољној мери критички расуђује;
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-показује делимични степен активности и ангажовања

10. Међупредметне компетенције

Компетенција за учење:

 Има позитиван и одговоран однос према учењу.
 Мотивисан  је  и  оспособљен  да  самостално  планира,  организује,  спроводи  и  вреднује  учење;

разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје.
 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима.
 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима

и временом.
 Способан  је  да  самостално  и  у  сарадњи са  другима  истражује,  открива  и  повезује  нова  знања;

користи могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања.

Одговорно учешће у демократском друштву:

 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.
 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да

их аргументовано брани.
  Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
  Примењује процедуре демократског  друштва у одлучивању и избору;  поштује  одлуке већине и

уважава мишљења мањине.
  Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу.
  Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр.  хуманитарне,

еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу
(нпр.  верском,  националном,  родном,  узрасном,  етничком...);  акције  против  болести  зависности,
злостављања животиња итд.).

Естетичка компетенција:

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове
вредности,  повезује  културну  и  природну  баштину  са  историјским  и географским контекстом и
доприноси очувању природних и културних добара.

 Препознаје  и  развија  сопствене  стваралачке  способности  и  креативност  у  свим  уметничким  и
неуметничким пољима свог деловања.

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које
постоје у основном образовању.

Комуникација:

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном,
преко интернета итд.).
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 Уме јасно  да  се  изрази  усмено и  писано,  у  складу са  потребама  и  карактеристикама  ситуације,
поштујући ограничења у погледу дужине и намене.

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.
 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин.
 Користи  на  одговарајући  и  креативан  начин  језик  и  стил  који  је  специфичан  за  различите

дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет.
 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.

Одговоран однос према околини:

 Сагледава  које  активности  (обрасци понашања),  на  личном нивоу,  нивоу заједнице и глобалном
нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе.

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и
унапређењу животне средине и ка одрживом развоју.

Одговоран однос према здрављу:

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил
живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву:

 Препознаје  сопствене  предности  и  своје  могућности  у  односу  на  будуће  образовање  и
професионалну оријентацију;

 Спреман  је  да  учествује  у  самосталним  и  тимским  пројектима;  способан  је  да  развије  идеју,
представи  је,  образложи  и  преговара  у  тиму о  њеној  реализацији;  учествује  у  активностима  са
другима у оквиру своје тимске улоге;

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних
задатака и користи ЦВ и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања.

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине
њиховог остваривања.

Рад с подацима и информацијама:

 Зна  да  је  за  разумевање  појава  и  догађаја  и  доношење  компетентних  одлука  потребно  имати
релевантне и поуздане податке и разликује податак/ информацију од њиховог тумачења.

 Користи  податке  из  различитих  извора,  начине  добијања  података  и  на  основу  тога  процењује
њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника.

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални
приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са претходним знањем из различитих области.

Решавање проблема:

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између
њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства.
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 Планира  стратегију  решавања  проблема  (претпоставља  решења,  планира  редослед  активности,
избор извора информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се
консултовати).

 Решава  проблем  према  планираној  стратегији  примењујући  знања  и  вештине  стечене  учењем
различитих предмета и ваншколским искуством.

 Самостално  или  консултујићи  друге  особе  (вршњаке,  наставнике,  родитеље)  преиспитује  начин
решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења.

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује
их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара.  Стечена нова
сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним.

 Проверава  применљивост  решења  у  пракси  и  користи  стечена  знања  и  вештине  у  новим
ситуацијама.

Сарадња:

 активно и конструктивно учествује у раду групе или пара,
 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару,
 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове

тима или групе,
 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених,
 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да

представи резултате рада

Дигитална компетенција:

 Уме  да  претражује,  критички  анализира  и  систематизује  информације  у  електронском  облику
користећи одговарајућа средства ИКТ.

 Уме  да  представи,  оргaнизуje  и  обликује  одређене  информације  користећи  на  ефикасан  начин
могућности ИКТ средства.

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајући начин.
 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.
 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу

ИКТ. 

11. Међупредметно повезивање

По садржајима верске наставе, корелација се може остварити са садржајима наставних предмета:
Српски језик, Историја, Географија, Грађанско васпитање, Ликовна култура, Музичка култура.

12. Начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка
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 Просторно,  садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (  размештај  седења,  избор
градива  за  учење  и  вежбање,  прилагођавање  задатака,  начина  и  врста  оцењивања,  домаћих
задатака...)

 Већа индивидуализација наставе;
 Размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи;
 Коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја;
 и све друго што ће се применити у складу са  конкретним ситуацијама.

13. Пројектна настава

У плану је наставак пројектне наставе на тему „Сачувајмо наше писмо-ћирилицу.“ Подстакнути темама
конкурса „Колевка“ и „ Моја отаџбина Србија“ имамо за циљ да ђацима приближимо сам настанак нашег
писма као и потребу да се оно сачува јер само писмо једног народа чини његов идентитет. Реализацији теме
учествују  чланови стручног већа друштвених  наука.  У разматрање теме узимају  се  истријски  подаци о
настанку  писма,  реформа  правописа,  саме  историјске  ситуациије,  значај  писма  данас,  читање  текстова
филолога на дату тему, ћирилични натписи...

14. Секције

У  оквиру  предмета  постоји  верска  секција.  Циљ  секције  је  додатна  подршка  у  раду  ученицима,
продубљивање  знања  и  практична  примена  стеченог  знања.  Саме  активности  секције  прате  годишњу
прославу  празника,  тиме  се  и  организују  активности  да  би  се  кроз  опипљиви  начин  приближио  један
историјски догађај-празник. Из тога следе приредбе, рецитали, прављење макета, разгледница, одлазак на
богослужење... Фонд часова 36/ 1 час седмично.

15 Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) су да код ученика:
 развије отвореност и однос према Богу као другој  и другачијој  личности у односу на нас,  као и

отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу
на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);

 развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света,
људској  слободи,  животу у  заједници,  феномену смрти,  односу с  природом која  нас  окружује  и
друго, као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве;

 изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и
падова у историји човечанства,  као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се
остварује комплементарност с другим наукама);

 помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између
властите  личности  и  заједнице,  у  остварењу  сусрета  са  светом  (с  људима  различитих  култура,
религија и погледа на свет, с друштвом, с природом) и с Богом;
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 изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, да су сви створени да буду
причасници вечног  живота,  али да  се  то  може остварити  само  ако  човек  своју  слободу као дар
Божији изражава као заједништво са Богом и другим људима, те да из те перспективе код ученика
развије  способност  разумевања,  преиспитивања  и  вредновања  сопственог  односа  према  другом
човеку као непоновљивом бићу и икони Божијој и према творевини Божијој и изгради спремност на
покајање.

Оперативни задаци

Ученици треба да:

- запазе да природа не постоји без личности;

- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу;

- уоче да у створеном свету људска природа претходи човеку као личности у

онтолошком смислу;

- запазе да се код створених бића, тј. код људи, слобода може изразити и као

негација, што није случај у Богу јер све што постоји израз је Божије слободе, љубави;

- запазе да је слобода Божија онтолошка, и да се изражава само као љубав

према другој личности;

- запазе разлику измећу иконографског приказивања Св.Тројице у

православној и римокатоличкој традицији.

Напомена:

- Оно  што  је  најважније  и  што  је  основни циљ катихизиса  јесте  то  да  ученици  постану  чланови
Литургијске заједнице.  Јер, Литургија,  као живо присуство Христа и као икона вечног постојања
природе и  човека,  треба  да  дâ основу,  односно да  оцрквени и да  дâ  смисао  нашем историјском
живљењу.  Зато  треба,  кад  год  је  то  могуће,  ученике  доводити,  или  упућивати  на  Литургијска
сабрања.

- У току сваке  године,  конкретно пре свих наилазећих великих празника,  како Господњих,  тако и
Богородичиних  и  светитељских,  треба  упознати  ученике  са  историјом  настанка  празника  и
садржином догађаја који се слави. 

- Кад  је  реч  о  светитељским  празницима  посебну  пажњу  треба  обратити  Србима  светитељима:
Св.Сави, Св.Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима
светитеља које славе као Крсну славу.

- Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и
са богословском подлогом поста, и његовом важношћу за човека.

-
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16. Планиране активност у оквиру Верске наставе:

- Посете парохијском храму Св. Великомученика Георгија;
- Причешћивање  ученика  уз  Божићни  и  Васкршњи  пост,  као  и  за  парохијску  славу  Св.

Великомученика Георгија;
- Одлазак у Цркву на Литургију (недеља, Велики празници);
- Божићни вашар и Вашар за Врбицу (парохијски храм или простор школе);
- Светосавска академија у парохијском храму;
- Васкршња продајна изложба осликаних јаја и дечијих радова у хуманитарне сврхе;
- Посете музејима;
- Хуманитарне акције;
- Приредбе;
- Прављење стрипа;
- Учешће на конкурсима;
- Светосавска приредба.

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

СРПСКИ ЈЕЗИК-ДОПУНСКА НАСТАВА
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Садржаји
програма

Активности ученика 
Активности
наставника 

Циљеви и задаци
садржаја програма

Књижевност

-прати смернице које 
добија од стране 
наставника;

-поставља питања;

-решава захтеве задатка 
уз помоћ наставника;

-усваја основне појмове 
из епике, лирике и драме;

-усваја основне 
књижевне термине и 
појмове;

-прати рад ученика;

-подстиче и мотивише 
ученике;

-појашњава ученицима 
захтеве задатака;

Ученик:

-разликује књижевни род 
на основу датог примера;

-уочава тему, основне 
мотиве, фабулу, песничке 
слике, главне ликове;

-препознаје дескрипцију, 
нарацију, монолог, дијалог;

-усваја основне 
књижевнотеоријске 
појмове (врсте строфе, 
стиха, риме и стилске 
фигуре);

Језик 

- прати наставаникова 
појашњења;

- поставља питања; 

- прати захтеве задатака;

-решава задатке;

- проналази 
једноставније примере 
за вежбу;

-подстиче и охрабрује 
ученика у раду и 
напредовању;

- прати рад и 
напредовање ученика;

-разликује просте и 
сложене, као и личне и 
неличне глаголске облике;

-разликује променљиве и 
непроменљиве врсте речи;

-уочава главну реч и 
зависне шланове синтагме 
у једноставним примерима;

-препознаје врсте субјекта, 
предиката и објекта;

-уочава разлику између 
комуникативне и 
предикатске реченице; 

-препознаје напоредне 
односе међу независним 
реченицама;

-одређује врсту зависне 
реченице у једноставнијим 
примерима;

-примењује правописну 
норму у једноставнијим 
примерима;

- препознаје технички и 
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СРПСКИ ЈЕЗИК - ДОДАТНИ РАД

Садржаји
програма

Активности ученика 
Активности
наставника 

Циљеви и задаци
садржаја програма

Књижевност

 

- прати наставникове 
инструкције;

-користи препоручену 
литературу;

-испуњава и реализује 
истраживачке задатке;

-повезује различите 
изворе знања и изводи 
закључке;

- подстиче и усмерава 
рад ученика; 

- даје потребна 
објашњења;

- упућује на доступну 
литературу;

- осмишљава 
истраживачке задатке;

- прати реализацију и 
даје коментар;

- одговара на питања;

Ученик: 

-проширује знања 
стечена у оквиру редовне
наставе;

-самостално истражује, 
закључује и 
аргументовано излаже 
своје мишљење;

-даје коментар на свој 
рад и на радове других 
ученика;

-овладава појмовима из 
књижевности и 
књижевнотеоријским 
појмовима;

Језик 

 

-поставља питања;

-прати инструкције од 
стране наставника;

- решава тестове са 
примерима из ових 
области;

- уочава у тексту 
тражене граматичке 
моделе;

-подстиче и усмерава рад
ученика; 

-појашњава и додатно 
објашњава граматичку 
грађу;

-проналази адекватне 
примере за анализу;

-осмишљава и креира 
задатке за самостално 
вежбање;

-познаје и разликује 
глаголске облике;

-разликује променљиве и
непроменљиве врсте 
речи;

-анализира именичку 
синтагму;

-прецизно именује 
реченичне 
чланове ,разликује 
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-  самостално проналази
примере у задатом 
тексту;

-подстиче ученике на 
самостално креирање 
примера;

граматички и логички 
субјекат, прост и сложен 
глаголски предикат;

-разликује предикатску и
комуникативну 
реченицу, као и врсте 
напоредних односа и 
врсте зависних реченица;

-разликује којом 
синтаксичком јединицом
је исказан реченични 
члан;

-познаје основне појмове
у вези са конгруенцијом;

-доследно примењује 
правописну норму у вези
са глаголским облицима,
зависним реченицама, 
скраћеницама;

Језичка култура

 

-решава понуђене 
задатке;

-поставља питања;

-прати инструкције 
наставника.

-подстиче и усмерава рад
ученика; 

-проналази примере у 
тексту за језичку 
анализу;

- саставља и осмишљава 
примере за вежбање;

- даје појашњења и 
образлаже ученичке 
радове.

-разликује 
књижевноуметнички и 
публицистички стил;

-саставља логички 
смислене текстове;

-уме да искаже 
аргументоавно 
мишљење;

-прави, чита и тумачи 
податке представљене 
легендом, табелом, 
графиконом, мапом ума 
и слично.
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ДОПУНСКИ РАД 

Допунска настава: планирани број ученика 5 - 25 

Планирани број часова 12 – 18   

Циљ допунске наставе: Усвајање језичких структура које ученици нису усвојили редовном наставом. 
Помоћ у савладавању наставних садржаја.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-ДОДАТНИ РАД

Додатна настава  :   планирани број ученика 5 - 15 

Планирани број часова 12 -18 

Циљ додатне наставе: Ученици проширују знање стечено на редвним часовима и кроз додатна 
интелектуално захтевнија вежбања и задатке одржавају константну мотивацију и жељу за учењем. 

ГЕОГРАФИЈА-ДОПУНСКИ РАД

Циљеви допунске наставе су:

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за 
оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања , отклањања нејасноћа и бржег и 
квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ )

ОСНОВНИ СРЕДЊИ
НАПРЕД

НИ

Регионална географија -слушају, ГЕ.1.1.3. 
препознаје и чита 
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Географске регије 
Европе

питају,  

описују, 

препознају

основне географске 
елементе на 
географској карти
ГЕ 1.4.2 именује 
континентеи 
препознаје основне 
природне и друштвене 
одлике

ГЕ1.1.3.
препознаје и чита 
основне географске 
елементе на 
географској карти
ГЕ1.3.1.
познаје основне 
појмове о 
становништву и 
насељима
ГЕ1.3.1 
дефинише појам 
привреде и препознаје 
основне привредне 
делатности

Азија
Африка
Северна Америка
Јужна Америка
Аустралија
Поларне области

-слушају, 

питају, 

описују, 

препознају

ГЕ1.1.3.
препознаје и чита 
основне географске 
елементе са географске
карте
ГЕ1.3.1.познаје 
основне појмове 
остановништву и 
насељима
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ГЕ1.3.2.дефинише 
појам привреде и 
препознаје привредне 
делатности и гране
ГЕ1.4.2
именује континенте и 
препознаје основне 
природне и друштвене 
одлике

ГЕОГРАФИЈА - ДОДАТНИ РАД

Циљеви додатног рада: 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која 
превазилазе оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог.

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ )

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ

Регионална географија

Географске регије 
Европе

-разговор

-упознавање са радом, 
средствима за рад и 
начином остваривања

 ГЕ.3.1.1. доноси 
закључке о 
просторним и 
каузалним везама
гео.чињеница, 
објеката, појава и
процеса на 
основу 
анализе гео.карте
ГЕ 3.4.3 
објашњава 
географске везе и
законитости 
континената и 
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уме да издвоји 
регије

Азија
Африка
Северна Америка
Јужна Америка
Аустралија
Поларне области

-разговор

-читање и анализа 
текстова

-прављење паноа

ГЕ 3.1.1 доноси 
закључке о 
просторним и 
каузалним везма 
гео.чињеница, 
објеката, процеса
и појава на 
основу анализе 
гео.карте
ГЕ 3.4.3 
објашњава 
геогр.везе и 
законитости 
континената и 
уме да издвоји 
регије
ГЕ 3.3.1. 
објашњава утицај
пр. и др.фактора 
на развој и 
размештај 
становништва
ГЕ 3.3.2. 
објашњава утицај
пр. и др.фактора 
на рзвој и 
размештај 
привреде

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИСХОДИ
( СТАНДАРДИ)
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Основи
проучавања
прошлости

Објашњавање појма
прошлости,

хронолошких
одредница, временских
јединица у историји и
вежбање на задатим и
самостално задатим

примерима; размена у
пару

- именује и разликује 
основне временске 
одреднице
- уме да одреди којем 
веку припадају важне 
године из прошлости
-уме да одреди којем 
историјском периоду 
припадају важне године 
из прошлости
-препознаје значење 
основних појмова из 
историје цивилизације

Европа, свет и
српски народ на

почетку
индустријског

доба

Објашњавање
праисторије у њеним

главним
карактеристикама

Уочавање
карактеристика

праисторије на основу
слика, фотографија,

експоната
Вежбање на задатим

примерима самостално
и у пару

-именује најважније 
појаве из националне 
историје
-препознаје једноставне и
карактеристичне 
историјске информације 
дате у форми слике
- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске информације 
дате у форми историјске 
карте у којој је наведена 
легенда
-уме да одреди ком веку 
припадају важне године 
из прошлости
- именује најважније 
појаве из опште историје
- зна на ком простору су 
се одиграле најважније 
појаве и догађаји из 
националне и опште 
историје
- препознаје на основу 
карактеристичних 
историјских извора 
(текстуалних, сликовних,
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материјалних) о којој 
историјској појави, 
догађају и личности је 
реч

Европа, свет и
српски народ у

другој половини
19. века

Објашњавање кључних
појмова, показивање на
карти, одговарање на

питања, анализа
сликовног материјала,

читање, тумачење и
анализа писаних

историјских извора,
гледање филмова,

израда ленти времена

-именује најважније 
појаве из националне 
историје
-препознаје једноставне и
карактеристичне 
историјске информације 
дате у форми слике
- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске информације 
дате у форми историјске 
карте у којој је наведена 
легенда
-уме да одреди ком веку 
припадају важне године 
из прошлости
- именује најважније 
појаве из опште историје
- зна на ком простору су 
се одиграле најважније 
појаве и догађаји из 
националне и опште 
историје
- препознаје на основу 
карактеристичних 
историјских извора 
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој 
историјској појави, 
догађају и личности је 
реч

Европа, свет и
српски народ на

Објашњавање кључних
појмова, показивање на
карти, одговарање на

питања, анализа
сликовног материјала,

читање, тумачење и

 -именује најважније 
појаве из националне 
историје
-препознаје једноставне и
карактеристичне 
историјске информације 
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почетку 20. века анализа писаних
историјских извора,
гледање филмова,

израда ленти времена

дате у форми слике
- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске информације 
дате у форми историјске 
карте у којој је наведена 
легенда
-уме да одреди ком веку 
припадају важне године 
из прошлости
- именује најважније 
појаве из опште историје
- зна на ком простору су 
се одиграле најважније 
појаве и догађаји из 
националне и опште 
историје

ИСТОРИЈА – ДОДАТН РАД

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ)

основни средњи напредни

Основи проучавања
прошлости

- Примена знања из 
историје на 
примерима: 
историјских извора, у 
хронологији
-Самостална 
продукција примера
- Израда прилога о 
неком Музеју или 
Архиву по избору

-Читање и анализа 
историјских извора 
за новии век
-уме да примени 
знање из историјске 
хронологије (уме 
прецизно да одреди 
којој деценији и 
веку, историјском 
периоду припада 
одређена година, 
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личност и 
историјски феномен)

Европа, свет и
српски народ на

почетку
индистријског доба

- Закључује на основу 
понуђених 
материјалних 
историјских извора
-Анализирање писаних
историјских извора 
-Самостално 
сналажење на 
историјској карти
-Повезивање догађаја 
у целину на задатим 
примерима
-Помагање другима из 
разреда

-разумеју улогу 
религије у друштву 
новог века, 
- упознају културна 
и техничка 
достигнућа 
нововековне Европе,
 - упознају културно 
наслеђа Срба у 
новом веку
-умеју да примени 
знање из историјске 
хронологије 
(прецизно да одреде 
којој деценији и 
веку, историјском 
периоду припада 
одређена година, 
личност и 
историјски феномен)
-самостално израђују
историјске карте за 
период новог века,
 - користе историјске
изворе
 - развију критички 
однос према 
историјским 
изворима 
-Израда тестова са 
општинских и 
окружних 
такмичења
 -Читање и анализа 
историјских извора 
за нови век

-Развијање умења 
коришћења историјске
карте

-разумеју улогу 
религије у друштву 
новог века, 
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Европа, свет и
српски народ у

другој половини
19.века

-Развијање умења 
тумачења историјских 
извора
- Развијање умења 
повезивања догађаја у 
целину, уочавања 
узрочно-последичних 
веза; поређење две 
појаве...
- Помагање другима из
разреда
- Савладавање 
почетних корака у  
изради паноа и 
презентација на задату
тему

- упознају културна 
и техничка 
достигнућа 
нововековне Европе,
 - упознају културно 
наслеђа Срба у 
новом веку
-умеју да примени 
знање из историјске 
хронологије 
(прецизно да одреде 
којој деценији и 
веку, историјском 
периоду припада 
одређена година, 
личност и 
историјски феномен)
-самостално израђују
историјске карте за 
период новог века,
 - користе историјске
изворе
 - развију критички 
однос према 
историјским 
изворима 
-Израда тестова са 
општинских и 
окружних 
такмичења
 -Читање и анализа 
историјских извора 
за нови век

Европа, свет и
српски народ на
почетку 20.века

-Развијање умења 
коришћења историјске
карте
-Развијање умења 
тумачења историјских 
извора
- Развијање умења 
повезивања догађаја у 
целину, уочавања 

-разумеју улогу 
религије у друштву 
новог века, 
- упознају културна 
и техничка 
достигнућа 
нововековне Европе,
 - упознају културно 
наслеђа Срба у 
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узрочно-последичних 
веза; поређење две 
појаве...
- Помагање другима из
разреда
- -Уочавање значаја 
историјских личности
- Развијање критичког 
мишљења
-Повезивање 
прошлости и 
садашњости 

новом веку
-умеју да примени 
знање из историјске 
хронологије 
(прецизно да одреде 
којој деценији и 
веку, историјском 
периоду припада 
одређена година, 
личност и 
историјски феномен)
-самостално израђују
историјске карте за 
период новог века,
 - користе историјске
изворе
 - развију критички 
однос према 
историјским 
изворима 
-Израда тестова са 
општинских и 
окружних 
такмичења
 -Читање и анализа 
историјских извора 
за нови век

БИОЛОГИЈА - ДОПУНСКИ РАД

Циљеви допунске наставе су:

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за 
оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 
квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива.
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НАСТАВНА
ТЕМА

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СТАНДАРДИ

НАСЛЕЂИВАЊ
Е И

ЕВОЛУЦИЈА

-рад на тексту
-демонстрација
сликом,
графиком,
шемом  и
презентацијом,
-провера  и
примена знања

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте 
врсте
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи 
генетички материјал
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не 
наслеђују
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај 
процес назива развиће
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни 
механизам прилагођавања организама

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И

ФУНКЦИЈЕ
КАО ОСНОВА

ЖИВОТА

-рад на тексту
-демонстрација
сликом,
графиком,
шемом  и
презентацијом 
-провера  и
примена знања

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у 
изгледу и понашању биљака и животиња
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје 
типичне представнике истих
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне
ћелије  у  којој  се  одвијају  сви карактеристични  животни
процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије
БИ.1.2.2.  зна  да  је  ћелија  најмања  јединица  грађе  свих
вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају
разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе
тих ћелија
БИ.1.2.3.  зна  основне  карактеристике  грађе  биљака,
животиња и човека и основне функције које се обављају на
нивоу организма
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се
одвијају различити животни процеси
БИ.1.2.5.  разуме да је  за  живот неопходна енергија  коју
организми обезбеђују исхраном
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва
жива  бића  (дисање,  надражљивост,  покретљивост,
растење, развиће, размножавање)

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОС

Т ЖИВОТА

-рад на тексту
-демонстрација
сликом,
графиком,
шемом  и
презентацијом
-провера  и
примена знања

БИ.1.1.4.   уме  да  наведе  називе  пет  царстава  и  познаје  
типичне представнике истих
БИ.1.2.2.  зна  да  је  ћелија  најмања  јединица  грађе  свих
вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају
разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе
тих ћелија
БИ.1.3.8.  зна  основне  научне  чињенице  о  еволуцији
живота на Земљи
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло
са  чијом  се  историјом  можемо  упознати  на  основу
фосилних записа

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

-рад на тексту
-демонстрација
сликом,
графиком,
шемом  и
компјутером,
-провера  и
примена знања

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном
окружењу и у типичним случајевима
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју 
организми обезбеђују исхраном
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне 
целине у сталној интеракцији са околином
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна 
средина, станиште - биотоп, животна заједница - 
биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, 
биосфера) и зна најопштије чињенице о њима
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
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БИОЛОГИЈА – ДОДАТНИ РАД

Циљеви додатног рада: 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која 
превазилазе оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у 
свакодневном животу.
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НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СТАНДАРДИ

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

-практичан рад
-ПП презентације
-демонстрација
графиком  или
шемом 
- истраживачки рад
-провера  и
примена знања

БИ.2.6.1.  уме  да  уз  навођење  реализује  сложено
прикупљање  података,  систематизује  податке  и
извести о резултату
БИ.2.6.3.уме,  уз  помоћ  наставника,  да  прави
графиконе  и  табеле  према  два  критеријума  уз
коментар резултата
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних 
ћелија у погледу хромозома и деоба
БИ 3.3.2. разуме да полне ћелијенастају од посебних 
ћелија у организму
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и 
његову основну улогу у ћелији
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони 
механизми, мењајући учесталост особина у 
популацијама, доводе до еволуције
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и 
брзину еволуционих промена својих популација и 
популација других врста

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И

ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

-практичан рад
-ПП презентације
-демонстрација
графиком  или
шемом 
-провера  и
примена знања
-  лабораторијске
вежбе
-  вршњачка
едукација
- истраживачки рад

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској 
ћелији сложене материје могу да се разграђују, при 
чему се ослобађа енергија у процесу који се назива 
дисање
БИ.2.6.4.  уме  на  задатом  примеру,  уз  помоћ
наставника, да постави хипотезу, формира и реализује
једноставан експеримент и извести о резултату
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују 
биљке и животиње и уме да их примени у атипичним 
случајевима
Би 3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства 
међусобно разликују на основу њихових својстава до 
нивоа класе / реда најважнијих група
БИ.3.2.1.  зна  карактеристике  и  основне  функције
унутрашње грађе биљака, животиња и човека
БИ.3.2.2.  разуме  морфолошку  повезаност  појединих
нивоа  организације  и  њихову  међусобну
функционалну условљеност
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе
и функције током еволуције
БИ  3.2.4.  разуме  да  је  у  остваривању
карактеристичног  понашања  неопходна
функционална  интеграција  више  система  органа  и
разуме  значај  такве  интеграције  понашања  за
преживљавање

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ

ЖИВОТА

-практичан рад
-ПП презентације
-демонстрација
графиком  или
шемом 
-провера  и
примена знања

БИ.2.3.5.  уочава  да  постоје  разлике  између  јединки
исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале
деловањем еволуционих механизама
БИ.3.3.5.  разуме  како  различити  еволуциони
механизми,  мењајући  учесталост  особина  у
популацијама, доводе до еволуције

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

-практичан рад
-ПП презентације
-демонстрација
графиком  или
шемом 
- истраживачки рад

БИ.2.6.1.уме  да  уз  навођење  реализује  сложено
прикупљање  података,  систематизује  податке  и
извести о резултату
БИ.3.4.2.разуме  да  се  уз  материјалне  токове  увек
преноси и енергија и обратно и интерпретира односе
исхране  у  екосистему  (аутотрофне,  хетеротрофне,
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МАТЕМАТИКА - ДОПУНСКИ РАД

Циљеви допунске наставе су: Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или
су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања,
отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива.

Активности ученика на часовима допунске наставе су усмерене на остваривање следећих исхода

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИСХОДИ 

Ученик уме да: 

РЕАЛНИ 
БРОЈЕВИ

Операције у скупу 
реалних бројева

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-групни

-израчуна степен реалног броја и квадратни корен 
потпуног квадрата и примени одговарајућа својства 
операција;

– одреди бројевну вредност једноставнијег израза са 
реалним бројевима;

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА

Питагорина теорема 
и примена

-фронтални

-индивидуални

-групни

-одреди непознату страницу правоуглог троугла 
користећи Питагорину теорему, 

-примени питагорину теорему на правоугаоник, квадрат и
троугао 

-примени Питагорину теорему у реалним ситуацијама
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РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ

Степени и операције 
са степенима

Полиноми и 
операције са њима

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-групни

- израчуна степен датог броја, зна основне операције са 
степенима. ;

-сабира, одузима и множи мономе;

-врши операције са степенима

 -сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома
и да квадрира бином;

МНОГОУГАО

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-мултимедијална 
настава

– примени својства страница, углова и дијагонала 
многоугла;

– израчуна површину многоугла користећи обрасце или 
разложиву једнакост;

– конструише ортоцентар и тежиште троугла;

КРУГ

Круг и делови круга,

Обим и површина 
круга и његових 
делова

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-групни

-мултимедијална 
настава

– примени својства централног и периферијског угла у 
кругу;

– израчуна обим и површину круга и његових делова;

– преслика дати геометријски објекат ротацијом;

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

– одређује средњу вредност, медијану и мод.

МАТЕМАИКА - ДОДАТНА НАСТАВА

341



Анекс школског програма 2020/2021

Циљеви додатног рада:Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за 
новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и 
примене научеог у свакодневном животу.

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 СТАНДАРДИ

Ученик уме да :

РЕАЛНИ 
БРОЈЕВИ

Ирационални 
бројеви                   
(oдабрани задаци)

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-групни

3.2.2. користи особине степена и квадратног корена;

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА

Примена Питагорине
теореме на 
геометријске фигуре

Конструктивни 
задаци- троугла и 
паралелограма

-фронтални

-индивидуални

-групни

-мултимедијална 
настава

-припрема за 
тематске надеље

3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, 
паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и 
површине на основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка;

3.4.2. процењује и заокружује дате податке и рачуна са 
таквим приближним вредностима;

РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ

Полиноми- 
растављање на 
чиниоце

Квадрат бинома и 
тринома

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-групни

3.2.2. користи особине степена и квадратног корена;

3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и 
квадрат бинома; 

-увежбано трансформише алгебарске изразе, своди их 
на најједноставнији облик;

МНОГОУГАО

Правилни 

-фронтални

-индивидуални

-
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многоуглови

-рад у пару

-мултимедијална 
настава

ЗАВИСНЕ 
ВЕЛИЧИНЕ И 
ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО 
ПРИКАЗИВАЊЕ

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-мултимедијална 
настава

-припрема за 
тематске надеље

3.5.1. уме да одреди положај (координате) тачака које 
задовољавају сложеније услове;

3.5.2. тумачи дијаграме и табеле;

3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим 
ситуацијама;

3.2.4. разликује директно и обрнуто пропорционалне 
величине и то изражава одговарајућим записом;

КРУГ 

проблемски задаци

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

-групни

-мултимедијална 
настава

-припрема за 
угледни час

-припрема за 
тематске надеље

3.3.3. уме да одреди централни и периферијски угао, 
рачуна површину кружног исечка, дужину кружног 
лука; 

3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са
њима;

Комбинаторни 
задаци

-фронтални

-индивидуални

-рад у пару

ФИЗИКА - ДОПУНСКИ РАД
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Циљ  дoпунскe нaстaвe je дa учeник, уз дoдaтну пoмoћ нaстaвникa, стeкнe минимум  oснoвних знaњa из
сaдржaja кoje прeдвиђa прoгрaм наставе и учења у седмом рaзрeду.

Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa:

Редни број и назив наставне теме
Укупан број часова за

наставну тему
Време реализације

1. Сила и кретање 3 септембар,  октобар,
новембар 

2. Кретање тело под дејством силе теже.
Силе трења

2 децембар, јануар

3. Равнотежа тела 2 фебруар, март

4. Механички рад и енергија. Снага 3 април, мај

5. Топлотне појаве 1 мај, јун

Наставна тема
Исходи

Ученик/ученица ће бити у стању да:

Сила и кретање

 разликује кретање према облику путање;
 разликује кретања према промени брзине;
 разликује убрзано од успореног кретања;
 препозна ознаке физичких величина (време, пређени

пут, маса,  брзина, сила, убрзање);
 изрази физичке величине (време, пређени пут, маса,

брзина,  сила,  убрзање)  у  одговарајућим  мерним
јединицама;

 препозна мерила и мерне уређаје за мерење дужине,
времена, масе, силе.

Кретање тело под дејством силе теже.
Силе трења

 препозна ознаке физичких величина (време, пређени
пут, брзина, сила, гравитационо убрзање);

 изрази  физичке  величине  (време,  пређени  пут,
брзина,  сила,  гравитационо  убрзање)  у
одговарајућим мерним јединицама;

 препозна мерила и мерне уређаје за мерење дужине,
времена, силе;

 одреди  вредност  најмањег  подеока  мерног
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инструмента;
 мери тежину тела;
 препозна деловање гравитационе силе, силе трења и

силе отпора средине;
 демонстрирање утицаја трења и отпора средине на

кретање тела.

Равнотежа тела

 зна да је сила узрок промене стања тела (мировања и
кретања);

 препозна деловање гравитационе силе;
 препозна деловање силе потиска у течности;
 одреди  вредност  најмањег  подеока  мерног

инструмента;
 мери тежину тела.

Механички рад и енергија. Снага

 препозна  ознаке  физичких  величина  (пређени пут,
сила, маса, рад, енергија, снага);

 изрази физичке величине (пређени пут, сила,  маса,
рад,  енергија,  снага)  у  одговарајућим  мерним
јединицама

Топлотне појаве

 препозна мерни инструмент за мерење температуре;
 процени  вредности  најмањег  подеока  код  мерног

инструмената;
 изражавање  температуру  у  одговарајућим  мерним

јединицама;
 мери температуру

Активности ученика на часовима допунске наставе су умерене на остваривање следећих стандарда основног
нивоа.

Дoдaтни рад oбухвaтa сaдржaje кojи сe нaдoвeзуjу нa прoгрaм рeдoвнe нaстaвe, aли сe oднoсe нa слoжeниje
физичкe пojaвe или нa пojaвe зa кoje су учeници пoкaзaли пoсeбaн интeрeс. Додатни рад обухвата припрему
за такмичење и/или активности у складу са утврђеним интересовањима ученика.

Оријентациони брoj чaсoвa додатног рада пo тeмaмa:

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за Време реализације
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наставну тему

1. Сила и кретање 3 септембар,  октобар,
новембар 

2. Кретање тело под дејством силе теже.
Силе трења

2 децембар, јануар

3. Равнотежа тела 2 фебруар, март

4. Механички рад и енергија. Снага 3 април, мај

5. Топлотне појаве 1 мај, јун

ХЕМИЈА - ДОПУНСКИ РАД

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за
оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и
квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и   лакшег укључивања у редовни
васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду.

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИСХОДИ 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ

ХЕМИЈА КАО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛ
НА НАУКА И 
ХЕМИЈА У СВЕТУ 
ОКО НАС

-фронтални
-индивидуални

Ученик уме да :

-Нађе везу између 
хемије и других наука

-Разликује врсте 
супстанци

ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

-фронтални
-индивидуални

Ученик уме да:
-правилно и безбедно 
рукује супстанцама, 
посуђем и прибором и
испитује својства 
супстанци (агрегатно 
стање, мирис, боју, 
магнетна својства, 
растворљивост), мери 
масу, запремину и 
температуру 
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супстанце

- загрева супстанцу и 
изводи поступак 
цеђење и одвајање 
помоћу магнета . 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

-фронтални
-индивидуални
- рад у пару

Ученик уме да:
-опише  атом  као
најмању  честицу
хемијског  елемента  и
зна његову структуру

-препозна шта је атом,
молекул и јон

-  да  одреди  број
елементарних честица
у атому

- квалитативно и 
квантитативно 
значење хемијских 
симбола

- користи податке дате
у ПСЕ

МОЛЕКУЛИ
ЕЛЕМЕНАТА И

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И
ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

Ученик уме да:
-зна да одреди тип 
хемијске везе у 
молекулима

-зна значење следећих
термина: молекул, јон,
ковалентна веза, 
јонска веза
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ХОМОГЕНЕ И
ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ

-фронтални
-индивидуални

Ученик уме да:

-да дефинише  
растворе, опише како 
настају и навењде 
примере раствора у 
свакодневном животу

-зна да састави 
апаратуру и изведе 
поступак цеђења

-у једноставним 
огледима уме да  
испита својства 
супстанци (агрегатно 
стање, мирис, боју, 
магнетна својства, 
растворљивост), као и 
да та својства опише

- прави разлику 
између елемената, 
једињења и смеша из 
свакодневног 
живота,на основу 
њихове сложености

 –да примере  
практичне  примене 
елемената, једињења и
смеша из сопственог 
окружења,

-да изведе 
експеримент према 
датом упутству ( да 
измери масу, 
запремину, загрева 
супстанцу на безбедан
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начин..)

 ХЕМИЈСКЕ 
РЕАКЦИЈЕ И 
ХЕМИЈСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

Ученик уме да:

– препозна и опише 
квалитативно и 
квантитативно  
значење симбола 
најважнијих 
хемијских елемената и
једињења

-примени Закон о 
одржању масе и Закон
сталних масених 
односа

 ИЗРАЧУНАВАЊА У 
ХЕМИЈИ

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

Ученик уме да:

-израчуна релативну 
молекулску масу

 ВОДОНИК И 
КИСЕОНИК И 
ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

Ученик уме да:

-наброји основна 
физичка и хемијска 
својства неметала 
(агрегатно 
стање,боју , да 
напише реакцију са 
кисеоником) физичка 
и хемијска својства 
оксида, киселина, база
и соли

- препозна практичну 
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примену неметала 
водоника и кисеоника 
и њихових једињења

-  на основу формуле 
именује основне класе
неорганских једињења

- докаже кисело-базна 
својства супстанци 
помоћу индикатора

- безбедно рукује 
супстанцама, посуђем 
и прибором

- изведе експеримент 
према датом упутству

-истакне практичну 
примену оксида, 
киселина, база и соли 
у свакодневном 
животу 

-зна да испита 
растворљивост соли
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ХЕМИЈА - ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која 
превазилазе оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене наученог.

НАСТАВНА ТЕМА
НАЧИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИСХОД
И 

основни средњи напредни

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА  

Ученик

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-фронтални
-индивидуални
-мултимедијална 
настава

Ученик
повезује 
практична 
примена 
супстанци  са 
њиховим 
својствима
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МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА,
ЈОНИ И ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА

-фронтални
-индивидуални

Ученик 
 прави 
разлику 
између чистих
супстанци 
(елемената и 
једињења) и 
смеша на 
основу врста 
честица које 
их изграђују

-схвата да  
својства 
супстанци 
зависе од 
врсте честица 
које их 
изграђују

-одређује број 
елементарних 
честица код 
атома , 
молекула и 
јона 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ -фронтални
-индивидуални
-рад у пару
-групни
-мултимедијална 
настава

-зна да 
растворљивос
т  супстанце 
зависи од 
природе 
супстанце и 
растварача( зн
а која 
супстанца је 
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поларна , а 
која 
неполарна)

-уме сам да 
препозна 
питање/пробл
ем које се 
може 
експеримента
лно 
истражити, 
постави 
хипотезу, 
планира и 
изведе 
експеримент 
за тестирање 
хипотезе и 
сма донесе 
релевантан 
закључак на 
основу 
резултата 
добијених у 
експеримента
лном раду
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 ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ

-фронтални
-индивидуални
-мултимедијална 
настава

Ученик

-самостално 
саставља 
хемијску 
једначину

 ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ

Ученик

-одређује 
вишак 
супстанце 
применом 
Закона о 
оджању масе 
и  Закона 
сталних 
масених 
односа

-разуме и 
примењује 
стехиометријс
ка 
израчунавања 

 ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА 
ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

Ученик
-зна да су 
физичка и 
хемијска 
својства 
неметала  
одређена 
структуром 
њихових 
атома/молекул
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а

-зна хемијска 
својства 
оксида
(реакције са 
водом)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - ДОПУНСКА НАСТАВА

Циљеви допунске наставе су:

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави француског језика не 
постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 
ПРОГРАМА

Граматика

-подстицање на усвајање знања;

-мотивисање  за рад;

-методе рада прилагођава 
карактеристикама и    
способностима ученика;

-интерактивно учење;

-рад у пару;

-индивидуални рад.

Ученик:

- зна да препозна врсте речи;

- зна употребу глагола и њихову 
промену у  презенту; 

- зна одређене речи  у вези са 
спортовима, деловима тела, 
просторијама у кући и намештајем и у 
вези са исхраном;

- правилно употребљава глаголе;

- зна да састави и изрази одричну 
реченицу;

- зна када се користи мушки и женски 
род придева ;

Вокабулар и изговор -читање наглас; -ученик  зна  одређен фонд речи 

355



Анекс школског програма 2020/2021

-вежбање акцентовања;

-вођење сопственог речника;

-рад у пару (дијалог). 

потребних за лично представљање

Читање и слушање
са разумевањем

-читање разноврсних текстова;

-дискусија.
-ученик зна да правилно прочита 
непознат текст

Писање и писмено
изражавање

-диктати;

-преписивање текстова;

Ученик:

-разуме нови текст са мањим бројем 
непознатих речи;

-пише кратка неформална писма.

Конверзација индивидуално, у пару
ученик је способан да монолошки, уз 
претходну припрему, у неколико 
реченица представи себе и друге.

Циљеви додатне наставе су:

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за француски језик. Ангажоване
ученике  стога  треба  стимулисати  и  постепено  их  уводити  у  области  професионалне  оријентације  ка
широком пољу делатности које пружа знање француског језика.

НАСТАВНА 

ТЕМА
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 
ПРОГРАМА

Граматика

- усвајање и адекватна примена 
новог вокабулара; 

- савладавање техника читања;

- повезивање појмова; - оспособљавање ученика за 
проширење знања у домену Вокабулар и изговор
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-препознавање гласова (нарочито 
оних који не постоје у матерњем 
језику); 

-правилно изговарање свих гласова 
и интонација;

-разумевање писаног текста,а то 
подразумева учење граматичких 

граматичких форми и лексичких 
структура;

- помоћ у самосталном писаном и 
усменом изражавању кроз писање 
састава и усмене презентације на 
одређену тему.

Читање и слушање
са разумевањем

Писање и писмено
изражавање

Конверзација

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

Уколико у разреду буде ученика којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата,
каснијег  укључивања у школовање,  недовољног познавања језика или других разлога потребна додатна
подршка, урадиће се индивидуални образовни план и тај анекс ће бити прикључен Школском програму.

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Разред: Седми
Недељни број часова: 1
Годишњи број часова: 36

Циљ наставе  и  учења  Слободних  наставних  активности  Чувари  природе  јесте  развијање  пожељног
понашања у складу са принципима одрживости,етичности и права будућих генерација на очувану животну
средину,природу и биодиверзитет.

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће
бити у стању да:

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ

-Ппримењује  образовање  за  заштиту  и
одрживост животне средине;

ОДРЖИВОСТ,
ЖИВОТНА СРЕДИНА

- Значај озонског омотача
- Заштита животиња

357



Анекс школског програма 2020/2021

-разуме значај вредности, ставова, вештина  и
понашања у складу са одрживим развојем;
-  уочава,  формулише,  анализира  и  решава
проблеме;
-покреће  иницијативу  за  активно
учествовање и одговорност;
-  препознаје  и  ра  звија  сопствене
стваралачке  способности  и
креативност
-  креира  и  израђује  предмете  од
рециклираних материјала;
-примењује  знање  о   рационалном
коришћењу природних ресурса;
-  уочава  чиниоце  и  понашања  који
нарушавају природу и квалитет животне
средине у широј околини и свакодневном
животу;
- сагледава које активности (обрасци
понашања),  на  личном нивоу,  нивоу
заједнице  и  глобалном  нивоу,  могу
унапредити стање и квалитет животне
средине и природе;
-  реализује  унапред  осмишљене  идеје  и
учествуј  е  у  пројектима  који  се  тичу
школе и локалне заједнице. 

И УТИЦАЈ ЧОВЕКА
(6о +20в=26)

- Селекција отпада
- Креативне радионице
- Снимање еколошког филма
- Значај и штедња воде
-  Обновљиви  извори  енергије-
енергетска ефикасност

-  разуме  значај   личниг  ангажовања  у
заштити  и  одрживости  животне
средине,природе и биодиверзитета;
- препознаје различите биоме, услове живота
и живи свет планете Земље;
-  познаје  угрожене  и  заштићене  биљке  и
животиње Србије.

БИОДИВЕРЗИТЕТ-
БИОЛОШКА

РАЗНОВРСНОСТ
(2о +8в=10)

-  Разноврсност  живог  света
копнених и водених биома
- Екстремни временски услови и
прилагођање организама
- Упознајмо живи свет Таре
- Заштићене биљке  и животиње
Србије

Опште предметне компетенције:
Компетенција за учење:
 Стиче нова знања и вештине, примењујући претходно учење и ваншколско искуство. 
 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима
 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; 
 Користи могућности ваншколског учења; 

Решавање проблема:
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 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између 
њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства. 

 Самостално или консултуј ући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин 
решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења.

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их и 
дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим 
ситуацијама

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем 
различитих предмета и ваншколским искуством.

Комуникација:
 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, 

телефоном, путем интернета итд.).
 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама 

ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене.
 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.
 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован 

начин.
 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите 

дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет.
 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.

Одговорно учешће у демократском друштву:
 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.
 Познаје права детета и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово 

кршење и способан је да их аргументовано брани.
 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине 

и уважава мишљења мањине.
 Негује  своју  националну  културну  баштину  и  активно  учествује  у  интеркултуралном

дијалогу.
 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр.  хуманитарне,

еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком
основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, етничком...); акције против болести
зависности, злостављања животиња итд.).
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Естетичка компетенција:
 Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички однос

према употреби и злоупотреби природе и доприноси очувању природних и културних добара.
 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и

неуметничким пољима свог деловања.
 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана

које постоје у основном образовању..

     Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички однос 

према употреби и злоупотреби природе.

Сарадња:
 Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара,
 Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару,
 Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне 

чланове тима или групе,
 Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад 

сопствених,
 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да

представи резултате рада.

Дигитална компетенција:
 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику 

користећи одговарајућа средства ИКТ.
 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин 

могућности ИКТ средства.
 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајући 

начин.
 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.
 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу

ИКТ.

Одговоран однос према околини:
 Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј 

околини и свакодневном животу.
 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном 

нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе.
 Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме да се његова 

добробит и добробит заједнице и друштва огледа и у квалитету и одрживости његове околине.
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 Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада, и одређује 
какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи развој.

Одговоран однос према здрављу:
 Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве исхране   

(редовност, важност доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и зна последице 
неправилне исхране.

 Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и 

професионалну оријентацију.
 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, 

представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са 
другима у оквиру своје тимске улоге. 

 Реализује унапред осмишљене идеје и учествуј е у пројектима који се тичу школе и локалне 
заједнице. 

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине 
њиховог остваривања.

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор
градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)

- доминира групни рад и рад у пару
- размена искустава и сарадња са другим ученицима
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
-

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Физика
Информатика и рачунарство 
Географија 
Ликовна култура 
Српски језик и књижевност 
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ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ

Разред:Седми
Недељни број часова: 1
Годишњи број часова: 36

Циљ и задаци-развијање способности ученика за опажање квалитета свих  ликовних елемената: линија,
облика, боја; -стварање услова  да  ученици  на  часовима  у  процесу  реализације  садржаја  користе
различите  технике  и  средства  и  да  упознају  њихова визуелна и ликовна својства; -развој способности
ученика  за  визуелно  памћење  и  повезивање  опажених  информација  као  основе  за  увођење  у  визуелно
мишљење; -развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у
раду  и  животу;  -развијање  моторичких  способности  ученика  и  навике  за  лепо  писање;  -подстицање
интересовања и стварање потребе  код  ученика  за  посећивањем  музеја,  изложби,  као  и  за  чување
културних  добара  и  естетског  изгледа  средине  у  којој ученици живе и раде; -стварање услова да се
упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; -омогућавање
разумевања  и  позитивног  емоционалног  става  према  вредностима  израженим  и  у  делима  различитих
подручја уметности; -развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и
савремене  уметности.  Оперативни  задаци-развијају  ликовно-естетски  сензибилитет  (осетљивост  )  за
спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, светлину,  боју  и  чулну  осетљивост  и  осећајност  за
визуелно  споразумевање  и  свет  уобразиље  у  ликовним  делима; -покажу интересе  и  способности  за
самостално  откривање  визуелних  појава  и  законитости  света  облика:   светло-тамно,   облик-боја,
простор, композиција; -посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности; -развијају љубав према
ликовном наслеђу; -оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовнихразвијају љубав према
ликовном наслеђу; -оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-
друштвена научна подручја и тако развијају интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за
унапређивање културе живљења;  -развијају  способност  за  креативно  и  апстрактно  мишљење;  -развијају
способност  сарадње  и  самопоуздања  у  тимском  раду;  -развијају   индивидуално   истраживање   односа
ликовних  елемената  на  примерима  националног  и  светског  ликовног уметничког наслеђа. 

 Посете културним институцијама ( музеји, галерије, споменици културе ) –16 часoва

Цртање-тачка,  линија  и  смер   -слободан  ритам  маса  и  волумена,  бојених  мрља,  линија,  светлина   -
компоновање основних  тродимензионалних  облика   -компоновање више  ритмичких  целина  у  простору
(употребни предмети )  -естетско процењивање Сликање-хроматски иахроматски скуп  -интензивне (јарке,
чисте ) боје и боје ослабљеног интензитета (замућене бојe)  -топле и хладне боје  -визуелно споразумевање
-пантомима,говор тела -амбијент-сценски простор  -амбијент-сценски простор   -ест. анализа) 

362



Анекс школског програма 2020/2021

Вајање-тактилне  вредности  површина  и  облика   -чврста  и  мека  форма   -моделовање  геометријских  и
неправилних форми  -конвексна и конкавна форма  -односи маса и волумена  -естетска анализа 

 Начин остваривања-објашњавање,  дискусија,  дијалог,  демонстрација  -показивање  основних  цртачких
техника -објашњавање и упознавање са основним ликовним елементима -индивидуални рад и рад у групама
-коректуре  и  естетске  анализе  (заједно  са  ученицима  )  -рад  по  природи  (моделу  )  -посете  културним
институцијама  (музеји,  галерије  )   -објашњавање,  разговор  -демонстрирање  осн.сликарских  техника  -
показивање репродукција познатих сликара (чисте и замућене боје ) -креирање вежби и њихова примена -
коректуре и ест. анализе -рад по природи и рад из маште -посета позоришту 

 Активност  наставника-представљање  садржаја  рада  -разговори  са  ученицима  (питања,  дијалози,
дискусије  )-вежбање  основних  цртачких  техника  -усмеравање  на  самосталан  рад  са  наглашеном
индивидуалношћу -рад у групама са поделом задатака -естетска анализа, самовредновање и оцењивање од
самих ученика   

-ест. анализа и самовредновање

 -припрема сценографије за школске манифестације

 -израда паноа, плаката 

-самосталан рад са наглашеном индивидуалношћу у моделовању, рад у групи, рад у пару

-примена конвексних и конкавних форми-дијалози, дискусије, естетска анализа и самовредновање

  Активност ученика-усвајање и систематизација изложеног градива као и његова практична примена --
разговори  са  наставником  (питања,  дијалози,  дискусије  )-вежбање  основних  цртачких  техника  -покажу
интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло-
тамно,  облик-боја,  простор,  композиција    -вежбање  основних  сликарских  техника  -сакупљање
репродукција, формирање збирки -посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности; развијају
љубав према ликовном наслеђу        -практична примена усвојеног градива кроз израду плитког рељефа и
слободне  скулптуре  -развијају  способност  за  креативно  и  апстрактно  мишљење;  -развијају  способност
сарадње и самопоуздања у тимском раду

Циљеви  и  задаци  садржаја  програма-развијање  способности  ученика  за  опажање  квалитета  свих
ликовних  елемената:  линија, облика, боја; стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације
садржаја користе различите технике и средства и даупознају њихова визуелна и ликовна својства -развијање
моторичких способности ученика и навике за лепо писање;    -развој  способности  ученика  за  визуелно
памћење  и   повезивање  опажених   информација   као   основе  за   увођење  у   визуелно мишљење;
развијање  осетљивости  за  ликовне  и  визуелне  вредности,  које  се  стичу  у  настави,  апримењују  у
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раду   и   животу  -подстицање  интересовања  и  стварање  потребе  код  ученика  за  посећивањем  музеја,
изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде.

ДОМАЋИНСТВО

Разред: Седми
Недељни број часова: 1
Годишњи број часова: 36

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

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји     програма   изборног предмета домаћинство имају тенденцију стицање знања и вештина у 
вези с важним активностима активностима у свакодневном животу и развијање способности примене 
стечених знања и умења у областима организације и функционисања савремене породице и 
домаћинства, културе становања, одевања, исхране и понашања. Кључне м. компетенције које ће се 
развијати између осталих су: брига за здравље, естетичка компетенција, рад са подацима и 
информацијама, предузетничка компетенција..
Наведени садржаји програма поред основног теоријског приступа поседују и активан приступ који
је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката.Овако конципиран 
програм даје велике могућности наставницима и ученицима да га на креативан начин
реализују сходно условима,могућностима и времену.
Улога   наставника   је да уз примену различитих метода рада подстичу и усмеравају интересовање и
креативност ученика у покушају да самостално  функционишу у породици и домаћинству.Оперативна
разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који сами креирају
време,место извођења и број часова за одређене теме.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

- Имају развијене вредности, ставове, вештине и понашање у складу са принципима културе 
одевања,понашања;становања
- Има развијен здрав однос према себи и другима;
- Уме да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота;
- Примењује рационално коришћење природних ресурса;
- Познаје начине да се хемијска средства која се користе у одржавању хигијене ( изворе загађења 
воде, ваздуха и земљишта) замене природним средствима која нису загађивачи
- Способни су да уоче, формулишу, анализирају и решавају проблеме;
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- Поседују развијену свест о личном ангажовању у домаћинству ,својим правима и обавезама у 
породици
- Познаје значај примене мера личне хигијене и хигијене стана у очувању здравља
- Осмишљава и учествује у акцијама уређења простора свог домаћинства и сколског простора, 
рециклаже и озељењивања
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Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - СЕДМИ РАЗРЕД

Време
реализације

Активности/теме Начин
реализације

Носиоци
реализације

Септембар 1.Упознавање ученика са распоредом часова и
календаром образовно-васпитног рада
2. Избор представника Одељенске заједнице
3. Избор ученика за Ђачки парламент
4. Разговор о односима у одељењу

-разговор
-дискусија
-евиденција
у дневнику

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи

Октобар 5. Професионална орјентација
6.  Превенција  насиља  и  дискриминације
(радионица)
7.  Разговор  са  ученицима  којима  је  потребна
подршка
8.  Праћење постигнућа  ученика у одељењу и
разговор о дисциплини 
9. Сређивање педагошке документације

-разговор
-дискусија
-радионица
-евиденција
у дневнику

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи

Новембар 10. Дан замене улога
11.  Анализа  успеха  на  крају  првог
класификационог  периода  и  израда  планова
подршке  за  ученике  који  имају  3  и  више
негативних оцена 
12. Професионална орјентација
13. Превенција насиља и дискриминације

-разговор
-дискусија
-евиденција
у дневнику

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи

Децембар 14. Праћење постигнућа ученика у одељењу и
разговор о дисциплини 
15. Разговор о толеранцији и њеном значају
16. Разговор о односима у одељењу
17. Превенција насиља и дискриминације

-разговор
-дискусија
-радионица

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи

Јануар 18. Превенција болести зависности
19. Обележавање Дана Светог Саве
20.  Анализа  успеха  и  дисциплине   на
полугодишту 

-разговор
-дискусија
-евиденција
у дневнику

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи
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Фебруар 21. Професионална орјентација
22. Превенција болести зависности

-разговор
-дискусија
-евиденција
у дневнику

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи
-Завод за ЈЗ

Март 23.  Репродуктивно  здравље  (стручни
сарадници)
24. Разговор о дисциплини у одељењу
25. Вршњачка едукација
26. Пубертет

-разговор
-дискусија
-радионица

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи

Април 27. Болести зависности и вршњачко насиље
28. Професионална орјентација
29.  Анализа  успеха  и  дисциплине  на  крају
трећег класификационог периода
30. Организовање извођења екскурзије

-разговор
-дискусија
-радионица

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи

Мај 31. Професионална орјентација
32. Анализа успеха ученика на такмичењима
33. Праћење постигнућа и дисциплине ученика
у одељењу
34. Здрави стилови живота

-разговор
-дискусија
-радионица

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи
-патронажна  служба
Дома здравља

Јун 35.  Анализа успеха на крају школске године
36. Сређивање педагошке документације

-разговор
-дискусија
-радионица

-одељенски
старешина
-ученици
-родитељи

4. Измена и допуна Плана и програма наставе и учења за 1. разред

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

РЕД.БР
A.ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ

ПРВИ
РАЗРЕ
Д

ДРУГИ
РАЗРЕ
Д

ТРЕЋИ
РАЗРЕ
Д

ЧЕТВРТ
И
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180

367



Анекс школског програма 2020/2021

2.
Српски језик као
нематерњи2

2 72 2 72 3 108 3 108

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72
4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180
5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - -

6.
Природа  и
друштво

- - - - 2 72 2 72

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

9.
Физичко  и
здравственио
васпитање

3 108 3 108 3 108 3 108

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36
УКУПНО: A 20-22* 720-792* 21-23* 756-828* 21-24* 756-864* 21-24* 756-864*

РЕД.
БРОЈ

Б.  ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ

1.
Верска  настава/
Грађанско
васпитање3

1 36 1 36 1 36 1 36

2.

Матерњи
језик/говор
елементима
националне
културе 4

2 72 2 72 2 72 2 72

укупно: Б 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108*
УКУПНО: A + Б 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900*

Облици образовно - васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми

РЕД.БРОЈ

ОБЛИК
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ
РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900*

2.
Допунска
настава

1 36 1 36 1 36 1 36

3. Додатна настава 1 36 1 36
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4.
Настава  у
природи**

7-10
дана
годишње

7-10
дана
годишње

7-10
дана
годишње

7-10  дана
годишње

РЕД.БРОЈ

ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ
РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед. год. нед год нед. год. нед. нед.

1.
Час  одељенског
старешине

1 36 1 36 1 36 1 36

2.
Ваннаставне
активностиi5

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72

3. Екскурзија
1-3  дана
годишње

1-3  дана
годишње

1-3  дана
годишње

1-3  дана
годишње

У  делу  :  ПРОГРАМ  НАСТАВЕ  И  УЧЕЊА  ЗА  ПРВИ  РАЗРЕД  ОСНОВНОГ  ОБРАЗОВАЊА  И
ВАСПИТАЊА ,  одељак  :  “  2.  ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ “,
замењује се новим одељком : “ 2. ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА “.

После програма предмета : “ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ “,додаје се програм предмета : “
ДИГИТАЛНИ СВЕТ”.

Одељак : “ 7.УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ “ , се брише

ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради
њиховог  оспособљавања за  безбедну  и  правилну  употребу  дигиталних  уређаја  за  учење,  комуникацију,
сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања.

Годишњи фонд часова: 36 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- препозна дигиталне уређаје из окружења и
именује неке од њих;
-  наведе  неке  од  животних  ситуација  у
којима  дигитални  уређаји  олакшавају
обављање послова;
- упореди начине рада и живота људи пре и
после појаве дигиталних уређаја;
- упореди начине креативног изражавања са

ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

Различит изглед дигиталних уређаја.
Дигитални уређаји у различитим занимањима.
Учење уз помоћ дигиталних уџбеника.
Креативно изражавање са дигиталним уређајима и без
њих.
Комуникација посредством дигиталних уређаја.
Дигитални уређај и паметни дигитални уређај.
Коришћење дигиталних уређаја за повећање прилика за
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дигиталним уређајима и без њих;
-  користи  дигиталне  уџбенике  за  учење
(самостално и/или уз помоћ наставника);
- упореди дигитални и папирни уџбеник;

учење  и  стицање  искуства  ученика  у  области  науке,
културе и уметности.

-  упореди  традиционалне  видове
комуникације  са  комуникацијом
посредством дигиталних уређаја;
- наведе неке од карактеристика "паметног"
дигиталног уређаја;
-  наведе  на  који  начин  дигитални  уређаји
могу  да  допринесу  упознавању  културне
баштине;
-  наведе  основна  правила  за  коришћење
дигиталних  уређаја  како  не  би  угрозио
здравље;
-  наведе  неке  од  здравствених  ризика
везаних  за  прекомерно  или  неправилно
коришћење дигиталних уређаја;
- доведе у везу начин одлагања електронског
отпада са загађењем животне средине;
- наброји основне податке о личности;
-  објасни  зашто  саопштавање  података  о
личности  представља  ризично  понашање
при  комуникацији  помоћу  дигиталних
уређаја;
-  именује особе или институције којима се
треба обратити за помоћ у случају контакта
са  непримереним  дигиталним  садржајем,
непознатим,  злонамерним  особама  или
особама које комуницирају на неприхватљив
начин;
-  наведе  основне  препоруке  за  руковање
дигиталним  уређајем  на  одговоран  начин
(примена мера физичке заштите) и објасни
зашто је важно примењивати их;
-  анализира  једноставан  познати
поступак/активност  и  предлаже  кораке  за
његово спровођење;
-  протумачи  симболе  познатог/договореног
значења и спроведе поступак описан њима;
-  уочи  и  исправи  грешку  у  симболима
израженом  упутству  (алгоритму),  провери
ваљаност  свог  решења  и  по  потреби  га
поправи (самостално или сараднички);
-  доведе  у  везу  алгоритам  и  понашање
дигиталног уређаја.

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ

УЏБЕНИКА

Дигитални уређај и наше здравље (вид, положај тела,
време пред екраном, дигитални уређај као отпад).
Подаци  о  личности  и  њихова  заштита  при
комуникацији помоћу дигиталних уређаја.
Помоћ  у  случају  контакта  са  непримереним
дигиталним  садржајем,  непознатим,  злонамерним
особама  или  особама  које  комуницирају  на
неприхватљив начин.
Одговорно  руковање  дигиталним  уређајем  (мере
физичке заштите, коришћење лозинке).

АЛГОРИТАМСКИ
НАЧИН

РАЗМИШЉАЊА

Разлагање проблема на мање целине.
Осмишљавање  корака  који  воде  до  решења
једноставног проблема.
Тумачење  постојећих  и  креирање  алгоритама
изражених симболима.
Уочавање и исправљање грешака у алгоритму.
Тумачење  понашања  дигиталног  уређаја  у  односу  на
приказани алгоритам.

Кључни појмови: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о личности, безбедност,
решавање проблема, алгоритам.
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Компетенције: Дигитална компетенција, Компетенција за учење, Рад с подацима и информацијама,
Одговоран однос према здрављу, Решавање проблема, Комуникација, Сарадња, Одговорно учешће у
демократском друштву, Одговоран однос према околини.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставног предмета  Дигитални свет у првом разреду основне школе чине три  предметне
области:  Дигитално  друштво,  Безбедно  коришћење  дигиталних  уџбеника  и  Алгоритамски  начин
размишљања.

Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа:  Дигитално друштво – 18
часова,  Безбедно коришћење дигиталних уџбеника – 8 часова и Алгоритамски начин размишљања – 10
часова.

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталне компетенције код ученика првог разреда
основне школе. Програм наставе и учења за први разред 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 предмет
Дигитални свет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су
груписани  у  три  наставне  теме:  Дигитално  друштво,  Безбедно  коришћење  дигиталних  уређаја  и
Алгоритамски начин размишљања.

Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја
намењених  за  коришћење  од  стране  ученика,  укључујући  и  могућност  да  само  наставник  располаже
дигиталним уређајем. Уколико наставник има на располагању одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре,
таблете, мобилне телефоне, роботе и друге физичке дигиталне уређаје...), ученици треба да их користе на
начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно је да ученици имају
искуства са коришћењем дигиталних уређаја.  Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и
уважи.  Ученици могу бити вешти корисници технологије,  али то не  значи да  су и компетентни у овој
области. У том смислу, наставник има слободу да наставу организује у складу са техничким могућностима,
предзнањима и потребама својих ученика. 
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наставе.  Значајно  је  и  да  наставник  упозна  ученике  са  стереотипом  да  је  бављењем  информатиком  и
програмирањем поље рада резервисано за мушку популацију и да га демантује кроз навођење адекватних
примера (Ада Лавлејс и сл.).

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални
уређаји свуда око њих - код куће, у школи, дому здравља, продавници, на паркингу, улици.
Наставник не сме да инсистира на дефинисању дигиталног уређаја. Он треба да има у виду да
рачунари данас имају различите појавне облике. Десктоп, лаптоп или таблет јесу рачунари, али
то је и телефон, као и нека савремена играчка, фрижидер, клима уређај,  веш-машина. Отуда
термин рачунар (енгл. цомпутер) није довољан, те користимо термин дигитални уређај. 
Ученике треба подстицати да поделе са вршњацима животне ситуације које су их увериле у
корисност дигиталних уређаја, тј. опишу како родитељи: плаћају рачуне од куће (без чекања у
реду, у време када им је згодно, чак и ноћу), како проналазе информације које су им потребне
(радно време продавнице, временску прогнозу, читају новине и сл.), користе навигацију... 
Наставник треба да створи услове за хеуристички разговор постављајући питања: Некада није
било рачунара. И тада су лекари лечили људе. Сада лекари користе дигитални уређај. Зашто?
(Повезивањем  рачунара,  систем  здравствене  заштите  обезбеђује  да  ажурни  подаци  о
здравственом  стању  пацијента  буду  доступни  не  само  једном  лекару,  већ  свим  лекарима
укљученим у његово лечење. Не постоји потреба ни за издавањем папирних рецепата за лекове.
Тиме се смањују трошкови и обезбеђује правовремено издавање лекова пацијентима којима су
потребни, као и штити животна средина); Како ради касир у продавници? Да ли укуцава цену
производа?  Како  је  употребом дигиталног  уређаја  унапређен  његов  рад?  (Скенирајући  бар-
кодове, касир ради брже, производи које су купци купили нису више на стању у продавници,
менаџер продавнице зна шта треба набавити, а шта не); Наставници су подучавали децу и пре
рачунара.  Сада користе дигитални уређај.  Зашто? (Некада су наставници уписивали оцене у
папирни  дневник.  Сада  користе  електронски  дневник.  Коришћењем  електронског  дневника
наставник омогућава да родитељи лако могу да прате оцене своје деце, да правовремено виде
коментаре наставника и васпитно делују.) 
Како  би  створио  услове  да  ученици  упореде  начине  креативног  изражавања  у  ликовној
уметности  (вајарство)  са  дигиталним  уређајима  и  без  њих,  наставник  треба  да  омогући
ученицима да, на часу, вајају у пластелину популарни лик из цртаћа. Током часа,  наставник
треба да прикаже ученицима видео-запис дигиталног вајања истог јунака, у 3Д програму и са
ученицима извршити поређење вајања и дигиталног вајања. 
Обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника наставник треба да спроводи планирано, у
више  наврата,  у  ситуацијама  када  дигитални  уџбеник  пружа  могућности  које  премашују
традиционални  и  доприноси  разумевању  наставног  садржаја  различитих  предмета,  те
конструкцији и функционализацији знања. На часовима наставник треба да омогући ученицима
да  искажу  своје  виђење  предности  и  мана  дигиталних  уџбеника.  Ако  ученици  користе
дигиталне уџбенике различитих издавача,  добро би било да наставник подстакне ученике да
упореде платформе и укажу на различите добробити сваке од њих. Ученици треба да решавају
тестове  у  уџбеницима  и  играју  образовне игре,  а  све  у  контексту  конструкције  конкретних
знања и јачања дигиталне компетенције. 
Питања попут: Како људи комуницирају? Како дигитални уређаји доприносе брзини и лакоћи
комуникације?  Како  данас  комуницирамо  са  особама  које  су  физички  удаљене,  живе  у
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различитим деловима света?  Да ли је  могуће комуницирати коришћењем сваког  дигиталног
уређаја?  Који  су  предуслови  за  комуникацију  помоћу  дигиталних  уређаја?  Који  дигитални
уређаји  су"паметни"  и има  ли,  уопште  простора  да,  у  овом контексту,  говоримо о  памети?
наставник треба да постави ученицима и омогући им да поделе своја искуства када су у питању
видови комуникације са дигиталним уређајима и без њих. У овом контексту, наставник треба да
искористи прилику да са ученицима разговара и о интернету, без инсистирања на дефинисању
појма.  (Комуникација  лицем  у  лице,  разговор  посредством  фиксне  телефоније  неки  су  од
традиционалних  начина  комуникације.  Мобилни  телефон  је  дигитални  уређај  помоћу  кога
можемо увек да комуницирамо (ако имамо домет и платили смо рачун). Да ли је то случај и са
таблетом? За комуникацију помоћу таблета неопходан нам је приступ интернету и одговарајући
програми. Наставник треба да упозна ученике са могућностима комуникације на релацији човек
- дигитални уређај (паметни фрижидер, машина за прање веша, клима-уређај).) 
Ако могућности локалне средине дозвољавају, наставник треба да одведе ученике у музеј,  у
осмишљену  туру  која  им  пружа  прилику  за  уметнички  доживљај  и  учење.  У  учионици,
наставник треба да демонстрира ученицима виртуелну посету неком од најзначајнијих светских
музеја/галерија и подстакне их на размишљање о условима који су били потребни да би се
приказана установа културе посетила.  Оно што ученици треба да схвате  јесте  да  дигиталне
уређаје можемо и треба да користимо како би повећали (створили нове) прилике за учење и
искуства  из  области  науке,  културе  и  уметности.  Посебно  је  значајно  да  наставник,  пре
екскурзије  или  наставе  у  природи,  употреби  неку  од  постојећих  веб-презентација
(http://viminacium.org.rs/izlozbe/viminacium-virtual-tour/)  или  апликација  и,  виртуелно,  упозна
ученике  са  местима  и  културним  добрима  (музејима,  манастирима,  споменицима)  које  ће
посетити. На тај начин, наставник пружа ученицима прилику да упореде доживљај поднебља и
културне  баштине  посредством  дигиталног  уређаја  и  уживо.  О  доживљају  ученика  треба
продискутовати након повратка у школу. (Дигитални уређаји и интернет омогућавају приступ
најзначајнијим достигнућима културе и науке без изласка из учионице. Нјиховим коришћењем,
повећава  се  доступност  светске  културне  баштине.  Нације  производе  бројне  дигиталне
производе да би промовисале сопствену културу и показале своја достигнућа. Да ли и ми треба
о томе да мислимо и на томе да радимо и, да бисмо исто постигли, која знања треба да имамо,
завршна су питања за ученике.)

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ

УЏБЕНИКА

Наставник треба да иницира хеуристички разговор - какав је начин живота савременог човека?
Колико се крећемо, каквим се активностима бавимо? Указати на чињеницу да се број занимања
у којима је дигитални уређај доминантно средство за рад непрестано увећава и да отуда потиче
потреба да негујемо здраве навике када је употреба дигиталних уређаја у питању. Нагласити да
проблеми  који  настају  са  видом  и  коштано-мишићним  системом  не  настају  од  употребе
технологије, већ од неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без промене
фокуса.  Своју  тврдњу  треба  да  подупре  нпр.  приказивањем  видео-записа
http://bit.ly/KibernetskiPoremecaj. 
Наставник  треба  да  демонстрира  и,  заједно  са  ученицима  примени  начине  коришћења
дигиталних уређаја на безбедан начин по здравље. Добро би било и да заједно излистају неке од
здравствених  ризика,  разговарају  о  дужини  утрошеног  времена  испред  екрана,  направе
одговарајући постер и окаче га у учионици. 
Правилно одлагање електронског отпада важно је питање за очување здраве животне средине.
Наставник може од ученика да тражи да разговарају са родитељима и пронађу електронски
отпад  који  поседују  у  кући  и,  уколико  постоје  услови,  организује  акцију  прикупљања  тог
отпада.  Алтернатива  је  да  наставници  разредне  наставе  исте  школе  организују  заједничку
акцију прикупљања електронског отпада и, као госта-експерта, позову стручњака из агенције за
уклањање  и  складиштење  ове  врсте  отпада  да  одржи  адекватно  предавање  ученицима.  (У
случају да у локалној средини не постоје услови за организацију оваквог догађаја, наставници
би требало да се повежу са школама у којима се такве акције спроводе и, са својим ученицима.
Уколико  ни  то  није  могуће  реализовати,  ученицима  би  требало  приказати  видео-снимак
предавања стручњака.) 
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Указати на чињеницу да нису све особе које користе интернет добронамерне. Постоје људи који
могу  да  угрозе  имовину,  па  и  живот  других  корисника  интернета.  У  том  смислу,  треба
приказати одабране видео-записе који адекватно третирају неке од најчешћих појава из спектра
догађаја који настају откривањем података о личности (име и презиме, адреса становања, број
телефона, фотографија, идентитет на интернету). 
Крађа: http://bit.ly/Opljackani 
Лажни идентитет: http://bit.ly/LazniIdentitet 
Од изузетног значаја је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на
које начине их људи најчешће чине доступним на интернету. Више информација о безбедном
коришћењу интернета код деце узраста 4-8 година (стручне текстове, цртане филмове за децу,
итд.)  наставник  може  да  пронађе  на:  https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-
privatnosti-na-internetu/.
Посебну  пажњу  треба  посветити  чињеници  да  људи  своје  личне  податке  чине  доступним
добровољно (најчешће из незнања или наивности).  Наставник треба да покрене дискусију о
непримереној  комуникацији  (говор  мржње,  вређање,  омаловажавање),  као  и  о  ризичној
комуникацији (контакт са  непознатим особама)  у реалном животу.  Затим,  треба да  помогне
ученицима да формирају вредносне ставове који се подједнако односе на комуникацију у онлајн
и офлајн свету. Такође, наставник треба да подстакне ученике да наведу ситуације у којима су
се  срели  са  различитим врстама  непримереног  садржаја  у  реалном  животу  и  нагласи  да  је
слична ситуација у онлајн свету. Неопходно је да, током разговора са ученицима, непрестано
наглашава да они не треба да се осећају беспомоћно ако се нађу у сличним ситуацијама, већ да
постоје  особе и институције  којима треба правовремено да се  обрате  и  од којих  ће  добити
адекватну заштиту: 
1. родитељ/други законски заступник 
2. наставник, педагог, психолог, директор 
3. https://pametnoibezbedno.gov.rs/ 
Телефон: 19833 
Форма: https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sadrzaja/ 
Користан извор: 
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/putting-a-stop-to-online-meanness 
Дигитални  уређаји  захтевају  пажљиво  руковање  и  одговарајућу  заштиту  од  неовлашћеног
приступа. Ученике треба упознати са неколико важних принципа физичке заштите дигиталног
уређаја (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слатким пићима, штитити га од
прашине,  излагања  прекомерној  топлоти,  било  због  вишесатне  употребе  или  остављања  на
сунцу  или  пећи  и  сл.).  Поред  физичке  заштите,  дигитални  уређај  треба  обезбедити  од
неовлашћеног приступа.

АЛГОРИТАМСКИ
НАЧИН

РАЗМИШЉАЊА

Знања  ученика  и  садржаје  осталих  обавезних  предмета  и  изборних  програма  требало  би
искористити  како  би  се  пред  њих  поставио  адекватан  задатак  -  поступак  који  треба  да
анализирају  и  предложе  кораке  за  његово  спровођење  (колут  унапред,  писање  слова,  низ
сличица од којих треба сачинити причу, низ сличица међу којима има сувишних...). Наставник
треба да уведе термин алгоритам и да га ученицима протумачи као упутство за решавање неког
проблема  или  извођење  неког  поступка.  Свако  инсистирање  на  дефиницијама  није
прихватљиво. 
Ученике  треба ставити  у  ситуацију  да  добију  упутство прво за  делимично познате  и  њима
смислене задатке и поступе у складу са њим. Потребно је да наставник осмисли симболе које
ученици треба да дешифрују и изврше предвиђени поступак. У другој фази, наставник треба
ученицима  да  обезбеди  упутство  које  им омогућава  да  изврше потпуно  непознати  задатак.
Након успешне реализације задатка, наставник треба да им укаже да су били у ситуацији у којој
се сваки дигитални уређај налази - извршава наредбе (упутства), не знајући са којим циљем, али
ипак савршено тачно и на корист својим корисницима. 
Тестирање ваљаности алгоритма, исправљање грешака, осмишљавање и тестирање унапређеног
решења драгоцени су тренуци учења. (Само ученик који је свестан чињенице да пут до успеха
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може бити вијугав има добре изгледе да постане успешан.) У том смислу, наставник често треба
да  поставља  ученике  у  ситуације  да  разматрају  унапред  креиране  алгоритме  (упутства)  за
решавање одређених задатака, да у више наврата откривају грешке и исправљају их, све док не
дођу не само до најбољег, већ и до најефикаснијег решења. 
Како би ученици јасно повезали алгоритам са понашањем дигиталног уређаја, наставник треба
да  им  прикаже  једноставан  алгоритам  (на  табли),  а  затим  и  да  им  демонстрира  како  се
дигитални уређај понаша у складу са тим алгоритмом. У циљу досезања предвиђеног исхода,
најбоље је да наставник користи унапред програмираног робота или други физички дигитални
уређај  (попут  микроконтролера)  и  демонстрира  ученицима  његово  понашање.  Уколико
наставник располаже роботима или,  за  узраст  ученика одговарајућим физичким дигиталним
уређајима, препоручено је да и ученици искусе управљање њиховим понашањем, у складу са
симболима исказаним алгоритмом. Ако су ученицима на располагању рачунари, рад у програму
на  адреси  https://scratch.mit.edu/projects/19685257/ може  да  допринесе  досезању  дефинисаног
исхода.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења.
Устаљене  методе  процене  постигнућа  ученика,  које  наставници  примењују  у  другим  обавезним  предметима  и
изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да процена
постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није довољан показатељ онога што
они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи
до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета Дигитални
свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 
-  самопроцена:  програм  наставе  и  учења  очекује  да  ученици  објасне  нпр.  начин  функционисања  једноставних
алгоритама (укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, а затим откривају и исправљају грешке у њима.
Неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили прилика је за развој
самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 
- вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене - ученици
раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те
пружају конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране
професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу.); 
-  отворена  питања:  знање  ученика  о  концептима  који  су  обухваћени  програмом  неће  увек  бити  лако  уочљиво.
Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, али
и да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са "Зашто" или "Како"
посебно су корисна: Зашто није добро да чашу са слатким пићем држиш поред дигиталног уређаја? Како ради твој
алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које проводиш у раду са дигиталним уређајем?
итд.; 
- Већ знам - Желим да научим - Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе
да  науче  и,  накнадно,  онога  што  су  научили,  корисна  је  техника  коју  ученици  могу  да  користе  за  подршку
самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа. 

Примењујући  предложене  методе  процене  постигнућа  ученика  наставник  креира  и  конзистентно  гради
персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и
ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво
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стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у учењу
посебна је добробит која произилази из наведеног.

6. ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 6. РАЗРЕД

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 6. РАЗРЕД

НАСЛОВ: Beste Freunde A1.2 (немачки језик за 6. разред основне школе, уџбенички комплет)

АУТОРИ: Уџбеник – Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe

                    Радна свеска – Manuela Georgiakaki, Christiane Seuthe, Anja Schümann

ИЗДАВАЧ: Hueber Verlag (Za Srbiju: Educational centre, 2018)

Циљ наставе  немачког  језика  заснива  се  на  потребама  ученика  које  се  остварују  овладавањем
комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.

Циљ наставе  страног  језика  у  основном образовању стога  јесте:  развијање  сазнајних  и  интелектуалних
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  стицање свести и сазнања о функционисању
како страног тако и матерњег језика. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из
страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са
људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима
језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално учење истог или другог страног
језика.

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика
и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и
отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

БРOЈ И НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

(Комуникативне фунцкије)

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
И ОПЕРАТИВНИ

ЗАДАЦИ
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По завршеној теми/области ученик је у 
стању да у усменој и писменој 
комуникацији:

Ученици у усменој и 
писменој комуникацији 
уче и увежбавају:
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1. Modul Nico

Lektion 10:

Nico sammelt Schiffe

Слушање и читање 
једноставнијих текстова који се 
односе на поздрављање и 
представљање; реаговање на 
усмени или писани импулс 
саговорника (наставника, 
вршњака и сл.) и иницирање 
комуникације; усмено и писано 
давање информација о себи и 
тражење и давање информација о
другима. 

Слушање и читање 
једноставнијих текстова у вези са
тражењем мишљења и 
изражавањем слагања/неслагања;
усмено и писано тражење 
мишљења и изражавање слагања 
и неслагања.

-да разговора о хобијима
- да каже шта воли/не воли
-да изда наредбу
-да каже куда иде

Представљање себе и 
других.Тражење и давање 
основних информација о 
себи и другима:

Wie heißt du? Wer ist Nico? 
Wie alt ist er? Wie alt bist du?
Was weißt du schon über 
Nico?

Промена глагола sammeln, 
basteln, laufen, fahren, 
treffen, tanzen у садашњем 
времену:

 Ich tanze gern. David 
sammelt Fan-Artikel von 
Bayern München.  Ich bastle 
gern Flugzeuge. 

Императив у другом лицу 
једнине:

Mach doch eine Skizze! 
Fotografier doch deine 
„Titanic“.

Schick ein Photo per E-Mail!

Предлог in + акузатив

Nico muss im Winter in den 
See-Park gehen.

Laura kann ins Kaufhaus 
gehen.

Изражавање  склоности ка
нечему

Was ist dein Hobby? Liest du 
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2. Lektion 11: Mein Fuß tut 
weh

Идентификација и именовање 
особа, објеката, делова тела, 
животиња, боја, бројева, итд. (у 
вези са темама)

-да каже шта га боли
-да изрази жеље
- да исприча шта се јуче десило
- да наведе разлог

Личне заменице у дативу 
mir, dir

Bringst du mir... mit? Ich 
bringe dir...mit.

Zeigst du mir..? Ich zeige dir...

Kaufst du mir...? Ich kaufe 
dir...

Претерит глагола бити и 
имати (haben und sein)

Ich hatte Glück.

Laura war bei Nico.

Es war gut/super/toll.

Везник deshalb

Ich habe Probleme in 
Englisch, deshalb frage ich 
meinen Freund.
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3. Lektion 12:

Treffpunkt:

Spiegelstraße 12

Слушање и читање текстова који
садрже једноставнија упутства 
(нпр. за израду задатака, 
пројеката и сл.) с визуелном 
подршком и без ње; усмено и 
писано давање упутстава.

Разумевање и давање 
једноставних упутстава и 
команди.

- да пита некога за адресу и број телефона

- да разговара о превозним средствима

-да наведе учесталост обављања неке 
радње

- да удели комплимент

-зна основне информације везане за земље
немачког говорног подручја

-уме да изради и презентује рад везан за 
познату тему 

-да разуме прочитани текст

-да разуме слушани текст

- да напише кратак мејл

-да поставља и одговара на питања

Предлог mit + датив

Ich gehe immer mit dem Bus.

Ich fahre meistens mit dem 
Fahrrad.

Предлог zu + датив (место)

Nico fährt mit dem Bus zum 
Marienplatz.

Ich muss zum Spiegelstraße.

Личне заменице у акузативу
mich, dich, ihn/es/sie

Magst du mich?

-Ich mag dich.

Kennst du Shakira?

-Ich kenne sie.

Kennst du Lionel Messi?

-Ich kenne ihn.
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4. Modul Kati

Lektion 13:

Kati kommt nächsten Freitag

Слушање и читање текстова који
садрже једноставнија упутства 
(нпр. за израду задатака, 
пројеката и сл.) с визуелном 
подршком и без ње; усмено и 
писано давање упутстава.

Разумевање и давање 
једноставних упутстава и 
команди.

Тражење и давање обавештења о
времену на часовнику.

-да каже куда и код кога иде
- да правилно користи временске 
предлоге
- да разговара о путовању возом
- да персира одраслој особи

Предлог zu + датив (особе)

Kati fährt zu Nina.

Laura geht zu ihrer Freundin 
Sabine.

Придев nächst-

Kati fährt nächste Woche zu 
Nina.

Laura geht nächsten Freitag zu
ihrer Freundin Sabine.

Предлози nach, in + град/ 
земља

Kati fährt nächste Woche zu 
Nina nach München.

Laura geht nächsten Freitag zu 
ihrer Freundin Sabine in die 
Schweiz.

Присвојне заменице у 
функцији члана Ihr/ Ihre

Entschuldigung, ist das Ihre 
Tasche?

Ist das ihr Handy?

Ist das ihr Rucksack?

(Интер)културни садржаји:

Поштовање основних норми 

381



Анекс школског програма 2020/2021

5. Lektion 14:

Das T-Shirt gefällt mir

.

Слушање и читање 
једноставнијих текстова који се 
односе на опис бића, предмета, 
места, појава, радњи, стања и 
збивања; усмено и писано 
описивање/поређење бића, пред

 

Слушање и читање 
једноставнијих текстова који се 
односе на изражавање допадања/
недопадања; усмено и писано 
изражавање 
допадања/недопадања.

мета, појава и места.

- да каже шта му се свиђа/не свиђа
- да некоме поклони нешто и да се на 
поклону захвали
- да каже шта се налази на неком 
месту
- да каже где се шта дешава

gefallen + датив

Gefällt dir Katis Kleid?

-Nein, das Kleid gefällt mir 
nicht.

Gefallen dir die Schuhe?

-Ja, die Schuhe gefallen mir.

Предлог für + акузатив

Für wen ist der Kugelschreiber?

-Der Kugelschreiber ist für 
Emilia / für dich / für mich/ für 
deinen Bruder...

es gibt + акузатив

Es gibt einen Flohmarkt.

Es gibt ein Junioren-Sportfest.

Неодређена заменица man 

Man kann dort viele Sachen 
kaufen.

Man kann dort Einrad fahren.

Предлози in, an, auf + датив

Wo ist das?

Im Park, im Kino

Am Kiosk, am Bahnhof..

Auf dem Flohmarkt.
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6. Lektion 15:

Das Konzert hat Spaß gemacht

Слушање и читање 
једноставнијих исказа у вези са 
забранама, правилима понашања 
и обавезама; постављање питања
у вези са забранама, правилима 
понашања и обавезама и 
одговарање на њих; усмено и 
писано изражавање могућности.

.

- да прича о догађајима који су се 
догодили у прошлости правилно 
користећи перфекат

- да каже да нешто није разумео

-да опише неку особу

- да прича о способностима и умећима 

-зна основне информације везане за земље
немачког говорног подручја

-уме да изради и презентује рад везан за 
познату тему

-да разуме прочитани текст

-да разуме слушани текст

- да напише кратак мејл

-да поставља и одговара на питања

Перфекат глагола који 
перфекат граде са глаголом 
haben

Sie haben Cola gekauft.

Партицип перфекта који се 
завршава на -t: 

-правилних глагола 

kaufen-gekauft

Sie haben Cola gekauft.

spielen-gespielt

Sie haben Saxofon gespielt.

-глагола са префиксима be-, 
ver-, er-

Ich habe nur vier Euro bezahlt.

Wer hat den Hut verkauft?

Habe ich schon von Anna 
erzählt?

-глагола који се завршавају 
на –ieren

Ich habe es natürlich 
fotografiert.

-одвојивих глагола

Er hat ein Modfellschiff 
gebastelt und bei einen 
Wettbewerb mitgemacht.

Модални глагол können за 
изражавање могућности, 
способности 
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7. Modul Lukas

Lektion 16:

Vor dem Essen schauen wir das 
Fahrrad an

Слушање и читање текстова који
садрже једноставнија упутства 
(нпр. за израду задатака, 
пројеката и сл.) с визуелном 
подршком и без ње; усмено и 
писано давање упутстава.

Разумевање и давање 
једноставних упутстава и 
команди.

Тражење и давање обавештења о
времену на часовнику.

-да опише кућу/стан
- да правилно користи предлоге и 
прилоге за време
- да нареди некоме нешто
- да разговара о учесталости и трајању 
неке радње

Предлози vor, nach + датив

Duschst du vor dem Frühstück?

Simon übt nach dem 
Fußballspiel Gitarre.

Предлог in + датив/акузатив

Wo ist Lukas´ Fahrrad?

-Im Zimmer, im Garten, in der 
Küche...

Wohin bringen Lukas und 
Simon das Fahrrad?

-In den Garten, ins 
Wohnzimmer, in die Garage...

Члан jed-

Wie oft füttert Lukas seinen 
Hund?

-Er füttert seinen Hund jeden 
Tag.

Wie oft spielst du Fußball?

-Ich spiele Fußball jedes 
Wochenende.
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8. Lektion 17:

Schöne Ferien

 Слушање и читање краћих 
текстова у вези са одлукама, 
плановима, намерама и 
предвиђањима; усмено и писано 
договарање/ извештавање о 
одлукама, плановима, намерама 
и предвиђањима.

Слушање и читање 
једноставнијих исказа којима се 
нешто честита, тражи/нуди 
помоћ, услуга, обавештeње или 
се изражава извињење, 
захвалност; усмено и писано 
честитање, тражење и давање 
обавештења, упућивање молбе за
помоћ/услугу и реаговање на њу,
изражавање извињења и 
захвалности.

 Слушање и читање описа и 
усмено и писано размењивање 
исказа у вези са искуствима, 
догађајима/активностима и 
способностима у прошлости; 
усмено и писано описивање 
искустава, догађаја/активности и
способности у прошлости.

- да прича о распусту

- да правилно користи перфекат

- да опише нешто у прошлом времену

- да изрази жеље

Перфекат глагола који 
перфекат граде са глаголом 
sein

Helene ist im See 
geschwommen.

Партицип перфекта који се 
завршава на –en:

-неправилних глагола

fahren-gefahren

Ines ist nach England gefahren.

singen-gesungen

Ein Mädchen hat gesungen, ein 
Junge hat Gitarre gespielt.

-глагола са префиксом ver-

Adrian hat die Jacke vergessen.

-одвојивих глагола

Wir sind zu Fuß 
zurückgegangen.

Предлози in, an, auf + датив/
акузатив

Ich war in Monte Carlo.

Ich war am Bodensee.

Ich war auf Elba.

Im + месеци/годишња доба

Was machst du im August?

Lkukas möche im Sommer in 385
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9. Lektion 18:

Lukas hat Geburtstag

  Слушање и читање исказа у 
вези са жељама, 
интересовањима, потребама, 
осетима и осећањима; усмено и 
писано договарање у вези са 
задовољавањем жеља и потреба; 
предлагање решења у вези са 
осетима и потребама; усмено и 
писано исказивање својих 
осећања и реаговање на туђа.

Писање позивнице за 
прославу/журку или 
имејла/СМС-а којим се уговара 
заједничка активност; 
прихватање/ одбијање предлога, 
усмено или писано, уз 
поштовање основних норми 
учтивости и давање 
одговарајућег оправдања/ 
изговора.

- да причају о школи
-да причају о осећањима
-да вреднују нешто
-да позову некога на прославу
-да некоме честитају рођендан и да уз-
да разуме прочитани текст
-да разуме слушани текст
- да напише кратак мејл
-да постаља и одговара на питањаврате
на честитке
-зна основне информације везане за 
земље немачког говорног подручја
-уме да изради и презентује рад везан 
за познату тему
-да разуме прочитани текст

-да разуме слушани текст

- да напише кратак мејл

-да поставља и одговара на питања

Питања са welch-

Welche Note hat Julia in 
Französisch?

Welches Fach findet Simon 
leicht?

Редни бројеви (датуми)

Die Party ist am zwölften Juni.

Предлог bei + датив (особе)

Wo ist deine Party?

Bei mir zu Hause.

Перфекат глагола sein, 
bleiben, passieren

Wir sind im Swimmingpool 
gewesen

Wir sind bis halb neun 
geblieben.

Was ist  passiert?
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ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ГРАМАТИКА

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА
РАЗУМЕВАЊЕМ

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО
ИЗРАЖАВАЊЕ

КОНВЕРЗАЦИЈА

Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у 
наставном програму посматрају се интегративно, као 
нераздвојиве компоненте аутентичне комуникације појединца у 
било којој говорној заједници. Полазећи од исхода, односно 
онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и 
видовима комуникације (усмене, писане, делимично и оне 
невербалне), формално и садржински централну позицију 
наставног програма заузимају управо комуникативне функције 
(нпр. поздрављање, представљање себе и других; давање 
основних информација о себи; давање и тражење основних 
информација другима; разумевање и давање једноставних 
упутстава и налога; позив и реаговање на позив за учешће у 
заједничкој игри; исказивање молби, захтева, захвалности; 
планова; намера; саглашавања; противљења; допадања; 
недопадања; жеља; потреба)

- са циљем да се 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,   као  и  решавањем  мање  или  више
сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно
одређеним контекстом, поступком и циљем;

- сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз
разноврсне  контекстуализоване  примере  у  складу са језичким
нивоом знања

Технике  /  активности  које  се  користе  за  реализацију
програма: 

- Током часа динамично се смењују технике / активности које
не трају дуже од 15 минута.

- Слушање и реаговање на упутства наставника  на страном
језику или са аудио-записа (слушај, пиши, повежи, одреди,
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пронађи,  али  и  активности  у  вези  са  радом  у  учионици:
нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.)

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по улогама, симулације итд.)

- Мануелне  активности (израда  паноа,  презентација,  зидних
новина, постера и сл.)

- Вежбе  слушања  (према  упутствима  наставника  или  са
аудио-записа  повезати  појмове,  додати  делове  слике,
допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе,
утврдити хронологију и сл.)

- Игре  примерене  узрасту  и  дидактичком  захтеву  (за
загревање,  развијање  пажње  и  концентрације,  јачање
мотивације,  увођење  нове  језичке  грађе  или  пак
утврђивање).

- Класирање  и  упоређивање  (по  количини,  облику,  боји,
годишњим добима, волим/не волим, компарације...).

- Решавање  „текућих  проблема“  у  разреду,  тј.  договори  и
мини-пројекти.

- „Превођење“ исказа у гест и геста у исказ.
- Заједничко  прављење  илустрованих  и  писаних  материјала

(планирање  различитих  активности,  извештај/дневник  са
путовања,  рекламни  плакат,  програм  приредбе  или  неке
друге манифестације).

Општа предметна компетенција

Општа предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата поседовање свести о
језику као комуникационом средству, располагање основном језичком писменошћу и схватање повезаности
између  jезикâ  и  културних  идентитета.  Она  омогућава  ученику  да  се  користи  једноставним  језичким
средствима у циљу обављања елементарне писмене и усмене комуникације,  остваривања интеракције  и
преношења  информативних  и  других  садржаја  из  полазног  језика  ка  циљном и  обрнуто,  у  приватном,
јавном и образовном контексту. 

Основни ниво
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Ученик  разуме  главне  информације  у  најједноставнијим  писаним  и  усменим  исказима.  У  усменом  и
писаном општењу користи најједноставнија језичка средства за исказивање информација о себи и својим
непосредним потребама. Познаје основне граматичке и лексичке елементе. Разуме основне појаве и процесе
циљне културе.

Средњи ниво

Ученик  разуме  препознатљиве  и  предвидиве  информације  у  фреквентнијим  и  једноставнијим  врстама
писаних текстова и формама усменог општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве. 

Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице за формулисање конкретних исказа
везаних за сопствену личност и свакодневне активности или послове.  Познаје одређени број правилних
граматичких елемената и структура и основну лексику из домена сопствене свакодневице и непосредног
интересовања. Поседује свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне културе.

Напредни ниво

Ученик  разуме  већи  број  речи  и  израза  у  свакодневној  усменој  и  писаној  комуникацији,  везаних  за
сопствену личност, окружење, интересовања, школски контекст. Поседује елементарни репертоар језичких
средстава за савладавање типичних и уобичајених свакодневних комуникативних ситуација. 

Ученик  познаје  већину  једноставнијих  и  одређени  број  сложенијих  граматичких  правила  и  фреквентне
лексике.  Ученик  прихвата  постојање  разлика  између  сопствене  и  циљне  културе  и  прилагођава  своје
понашање основним општеприхваћеним друштвеним конвенцијама.

Специфичне предметне компетенције

1) ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Функционално-прагматичка  компетенција  представља  комуникативну  компетенцију  у  ужем  смислу  и
обухвата умеће рецепције (разумевања говора и разумевања писаног текста), умеће продукције (писано и
усмено изражавање), умеће интеракције и умеће језичког посредовања (медијације). 

Основни ниво

Ученик  разуме  најфреквентније  речи  и  изразе  из  свакодневног  спорог  и  разговетног  говора,  као  и
најједноставније писане текстуалне форме. Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање,
представљање,  добродошлица,  опраштање,  захваљивање,  пружање  информација  о  себи,  распитивање  о
суштинским информацијама које се тичу саговорника).

Средњи ниво

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе који се тичу његових
непосредних  искуствених  доживљаја  и  сфера  интересовања.  Сналази  се  у  кратким  и  увежбаним
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комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу научених и уобичајених фраза и формула (постављање
питања и давање одговара).

Напредни ниво

Ученик  разуме  фреквентне  и  уобичајене  писане  и  усмене  исказе,  као  и  кратке,  једноставне  текстове  и
усмене прилоге  везане за  познате  теме,  појаве  и  догађаје.  Обавља основне језичке  функције  (давање и
тражење,  тј.  размена информација  о искуствено блиским датостима и појавама,  једноставно исказивање
идеја и мишљења), у писаном и усменом општењу, уз успостављање базичног, али ефикасног друштвеног
контакта.

2) ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа функционисања и употребе
језика и обухвата фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, граматичка (морфосинтаксичка)
знања. 

Основни ниво

Ученик  познаје  изговор  фреквентних,  понављаних  и  меморисаних  гласова,  као  и  неких  најчешћих
гласовних  група.  Повезује  гласове  и  начин(е)  њиховог  записивања  у  увежбаним  речима.  Познаје
ограничени број регуларних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог контигента
језичких  средстава.  Користи  елементарне  и  најфреквентније  речи  и  изразе  за  савладавање  основних
комуникативних активности.

Средњи ниво

Ученик  познаје  исправан  изговор  већине  гласова  и  гласовних  група,  уз  ограничења  акценатско-
интонацијске природе. Ученик исправно записује гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број
основних правописних правила. Ученик познаје једноставне граматичке елементе и конструкције. Ученик
познаје  ограничени  репертоар  готових  израза  и  вишечланих  конструкција  за  исказивање  свакодневних
конкретних активности и потреба.

Напредни ниво

Ученик  углавном  правилно  изговара  све  гласове  и  гласовне  групе,  чак  и  у  тежим  и  неувежбаним
комбинацијама  гласова,  уз  поштовање  акценатско-интонацијских  правила.  Записује  речи  и  изразе  с
релативном  ортографском  тачношћу  и  познаје  фреквентна  правописна  правила.  Познаје  одређени  број
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граматичких  елемената  и  конструкција,  укључујући  и  најчешће  изузетке,  као  и  основне  начине  творбе
именица,  глагола,  придева,  прилога.  Ученик  познаје  фреквентне  лексичке  елементе  који  се  односе  на
искуствено блиске теме и ситуације.

3) ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Основни ниво

Ученик  познаје  основне  појаве  и  процесе  који  одликују  свакодневни  живот  циљне  културе  /  циљних
култура, познаје основне просторне и временске оквире развоја циљне културе / циљних култура, као и
најзначајније личности и дела из историје и савременог доба. Ученик показује интересовање за одређене
појаве и личности циљне културе.

Средњи ниво

Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су разлике последица
сложености  културе.  Ученик  познаје  и  разуме  основне  природне  и  друштвене  специфичности  циљне
културе.  Ученик  поседује  свест  о  основним сличностима  и  разликама  између своје  и  циљне  културе и
препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме у комуникацији. Негује позитиван и отворен став
према разликама које препознаје између своје и циљне културе.

Напредни ниво

Ученик поседује општа знања о свакодневном животу, друштву и култури страног/страних језика. Разуме
утицај природних и друштвених појава на процесе у властитој и циљној култури; разуме положај земаља
циљне  културе  у  свету  и  њихову  везу  са  властитом  културом.  Прихвата  разлике  које  постоје  између
властите и циљне културе и уме да прилагоди понашање основним конвенцијама. Негује став отворености и
радозналости  према  циљној  култури  /  циљним  културама  и  поседује  основне  вештине  за  критичко
истраживање и разумевање појава циљне и властите културе.

Кључни  појмови:  култура,  правопис,  лексика,  семантика,  граматика,  изговор,   јачање  вербалног
самопоуздања, развијање пажње и концентрације, мануелне активности

Корелација  са  другим  предметима:  српски  језик,  енглески  језик,  грађанско  васпитање,  домаћинство,
ликовна култура, музичка култура, географија

Наведени исходи и компетенције воде ка следећим стандардима:
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Број и назив теме Стандарди постигнућа Процена и провера
постигнућа

Корелација

1. Modul Nico

Lektion 10:

Nico sammelt Schiffe

ДСТ 1.1.2, ДСТ.1.1.9, 
ДСТ.1.1.10, ДСТ.1.1.12, 
ДСТ.1.1.14, ДСТ.1.1.15, 
ДСТ.1.1.16, ДСТ.1.2.2, 
ДСТ.1.2.4, ДСТ.2.1.1, 
ДСТ.2.1.4, ДСТ.2.1.16

Посматрање и праћење, усмена
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови 
вештина и различите технике 
формативног оцењивања.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање, 

2. Lektion 11: Mein Fuß tut weh ДСТ 1.1.2, ДСТ.1.1.4, 
ДСТ.1.1.9, ДСТ.1.1.10, 
ДСТ.1.1.14, ДСТ.1.1.15, 
ДСТ.1.1.16, ДСТ.1.1.20, 
ДСТ.1.2.3, ДСТ.1.2.4, 
ДСТ.2.1.5, ДСТ.2.1.17

Посматрање и праћење, усмена
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови 
вештина, различите технике 
формативног оцењивања.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Биологија 

3. Lektion 12:

Treffpunkt:

Spiegelstraße 12

ДСТ.1.1.3, ДСТ.1.1.5, 
ДСТ.1.1.9, ДСТ.1.1.12, 
ДСТ.1.1.14, ДСТ.1.1.15, 
ДСТ.1.1.19, ДСТ.1.1.21, 
ДСТ.1.2.4, ДСТ.1.3.1, 
ДСТ.1.3.2, ДСТ.1.3.3, 
ДСТ.1.3.4, ДСТ.1.3.5, 
ДСТ.2.1.4, ДСТ.2.1.18

Посматрање и праћење, усмена
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови 
вештина, различите технике 
формативног оцењивања.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Географија

4. Modul Kati

Lektion 13:

Kati kommt nächsten Freitag

ДСТ 1.1.3, ДСТ.1.1.9, 
ДСТ.1.1.10, ДСТ.1.1.12, 
ДСТ.1.1.14, ДСТ.1.1.15, 
ДСТ.1.1.16, ДСТ.1.2.2, 
ДСТ.1.2.4, ДСТ.2.1.1, 
ДСТ.2.1.4, ДСТ.2.1.17

Посматрање и праћење, усмена
и писмена провера кроз 
задатке.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање 

5. Lektion 14:

Das T-Shirt gefällt mir

ДСТ.1.1.4, ДСТ.1.1.5, 
ДСТ.1.1.9, ДСТ.1.1.12, 
ДСТ.1.1.14, ДСТ.1.1.15, 
ДСТ 1.1.16, ДСТ.1.1.19, 
ДСТ.1.1.21, ДСТ.1.2.4, 
ДСТ.2.1.4, ДСТ.2.1.18

Посматрање и праћење, усмена
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови 
вештина, различите технике 
формативног оцењивања.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Ликовна 
култура, 
Географија
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6. Lektion 15:

Das Konzert hat Spaß gemacht

ДСТ 1.1.5, ДСТ.1.1.9, 
ДСТ.1.1.10, ДСТ.1.1.12, 
ДСТ.1.1.14, ДСТ.1.1.15, 
ДСТ.1.1.16, ДСТ.1.2.2, 
ДСТ.1.2.4, ДСТ.1.3.1, 
ДСТ.1.3.2, ДСТ.1.3.3, 
ДСТ.1.3.4, ДСТ.1.3.5, 
ДСТ.2.1.1, ДСТ.2.1.4, 
ДСТ.2.1.6, ДСТ.2.1.16, 
ДСТ.2.1.18

Посматрање и праћење, усмена
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови 
вештина, различите технике 
формативног оцењивања.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Музичка 
култура 

7. Modul Lukas

Lektion 16:

Vor dem Essen schauen wir das 
Fahrrad an

ДСТ 1.1.3, ДСТ 1.1.5, 
ДСТ.1.1.9, ДСТ.1.1.10, 
ДСТ.1.1.12, ДСТ.1.1.14, 
ДСТ.1.1.15, ДСТ.1.1.16, 
ДСТ.1.2.2, ДСТ.1.2.4, 
ДСТ.2.1.1, ДСТ.2.1.4, 
ДСТ.2.1.17, ДСТ.2.1.18

Посматрање и праћење,  
писмена  провера кроз задатке.

Српски језик,
Енглески 
језик,  
Грађанско 
васпитање

8. Lektion 17:

Schöne Ferien

 ДСТ.1.1.4, ДСТ.1.1.5, 
ДСТ.1.1.9, ДСТ.1.1.12, 
ДСТ.1.1.14, ДСТ.1.1.15, 
ДСТ 1.1.16, ДСТ.1.1.19, 
ДСТ.1.1.21, ДСТ.1.2.4, 
ДСТ.2.1.4, ДСТ.2.1.18

Посматрање и праћење, усмена
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови 
вештина, различите технике 
формативног оцењивања.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање 

9. Lektion 18:

Lukas hat Geburtstag

ДСТ 1.1.5, ДСТ.1.1.9, 
ДСТ.1.1.10, ДСТ.1.1.11, 
ДСТ.1.1.12, ДСТ.1.1.14, 
ДСТ.1.1.15, ДСТ.1.1.16, 
ДСТ.1.1.17, ДСТ.1.2.2, 
ДСТ.1.2.4, ДСТ.1.3.1, 
ДСТ.1.3.2, ДСТ.1.3.3, 
ДСТ.1.3.4, ДСТ.1.3.5, 
ДСТ.2.1.1, ДСТ.2.1.4, 
ДСТ.2.1.6, ДСТ.2.1.16, 
ДСТ.2.1.18

Посматрање и праћење, усмена
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови 
вештина, различите технике 
формативног оцењивања.

Српски језик,
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ:

Наставник  континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и
сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес и осигурао квалитет наставе.  Процес
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праћења  и  вредновања  почиње  проценом  нивоа  знања  ученика  на  почетку  школске  године  (путем
иницијалног  тестирања)  како  би  наставници  могли  да  планирају  наставни  процес  прилагођен
индивидуалним потребама и могућностима. 

Процес  праћења  и  вредновања  ученичких  постигнућа  и  напредовања  реализује  се  формативним  и
сумативним оцењивањем.  Док се  код формативног оцењивања током године  прате  постигнућа  ученика
различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и
др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се
процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта,
године, циклуса образовања).  Током наставе ученици се оспособљавају и за објективну самопроцену, као и
објективну процену других. Оцењивање и вредновање су саставни део процеса наставе и учења, и њима
треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе.
Оцењивање  је  увек:  објективно;  релевантно;  разноврсно;  прилагођено  садржајиму,  критеријумима  и
ученичким могућностима; инструктивно;  јавно; правично; редовно и благовремено; без дискриминације;
уважава индивидиалност.

Сврха  оцењивања је  и  јачање мотивације  за  напредовањем код  ученика.  Елементи  који  се  вреднују  су
разноврсни  и  они  доприносе  стварању  свеопште  слике  о  напредовању  ученика,  јачању  њихових
комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се
постиже  оцењивањем  различитих  елемената  као  што  су  језичке  вештине  (читање,  слушање,  говор  и
писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање
у  раду  на  часу  и  ван  њега,  примена  социолингвистичких  норми.  Приликом  оцењивања  и  вредновања
ученицима су познати начини провере и оцењивања. Они су усаглашени са техникама, типологијом вежби и
врстама  активности  које  су  примењиване  на  редовним  часовима,  као  и  начинима  на  који  се  вреднују
постигнућа. 

Формативно и сумативно оцењивање ученика биће вршено путем:

- посматрања и праћења рада и активности на часу
- усмених провера 
- задатака у радном делу уџбеника и радној свесци 
- тестова слушања 
- ученичких радова/ пројеката, паноа и презентација
- вођења сопственог речника
- домаћих задатака
- писмених и контролних задатака
-
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План допунске и додатне наставе

Допунска настава

планирани број ученика         5 - 25

циљеви допунске наставе: Усвајање језичких структура које 
ученици нису усвојили редовном 
наставом.

начин реализације допунске наставе: Преовладава индивидуални рад.

временски оквири допунске наставе: Током школске године.

основни циљ допунске наставе: Помоћ у савладавању наставних 
садржаја.

начин вредновања допунске наставе: Усмени разговор и писани тестови.

Временски план са бројем часова по месецима и планом реализације

IX X XI XII I II III IV V VI

1 1 1 2 1 / 2 1 1 /
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Додатна настава

планирани број ученика          5 - 15

циљеви додатне наставе: Надарени ученици проширују знање 
стечено на редвним часовима и кроз 
додатна интелектуално захтевнија 
вежбања и задатке одржавају 
константну мотивацију и жељу за 
учењем.

начин реализације додатне наставе: Преовладава индивидуални рад.

временски оквири додатне наставе: Током школске године.

основни циљ додатне наставе: Продубљивање и проширивање 
градива са редовних часова.

начин вредновања додатне наставе: Усмени разговор и писани тестови.
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Временски план са бројем часова по месецима и планом реализације

IX X XI XII I II III IV V VI

/ / 1 / 1 1 / 1 1 /
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ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за 8. разред почев од школске 2020/2021. године 

Брише се   Школски програм предемета Техничко и информатичко образовање,  а уместо њега се
додаје  Програм наставе и учења Технике и технологије (дат у тексту испод).

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Разред: осми

Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава)

Укупно за школску годину: 68  часа

Циљ учења  технике  и  технологије  је  да  ученик  развије  техничко-технолошку  писменост,  да  изгради
одговоран  однос  према  раду  и  производњи,  животном  и  радном  окружењу,  коришћењу  техничких  и
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво
и иницијативно

Наставни  предмет Техника  и  технологија намењен  је  развоју  основних  техничких  компетенција
ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења.
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.

Исходи  су  искази  о  томе  шта  ученици  умеју  да  ураде  на  основу  знања  која  су  стекли  учећи
предмет техника  и  технологија.  Представљају  опис  интегрисаних  знања,  вештина,  ставова  и  вредности
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ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост,
ресурси и производња и конструкторско моделовање.

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања

Циљеви основног образовања и васпитања

ЗОСОВ                                                                              Члан 21.

Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:

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;

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 и међупредметних компетенција у складу са
развојем савремене науке и технологије;

10) развој свести о себи, 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;
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12)  развијање  осећања  солидарности,  разумевања  и  конструктивне  сарадње  са  другима  и  неговање
другарства и пријатељства;

13) развијање позитивних људских вредности;

14) развијање компентенција 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, 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;
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Предметни исходи
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– процени значај 
електротехнике, 
рачунарства и 
мехатронике у 
животном и радном 
окружењу;

– анализира опасности 
од неправилног 
коришћења 
електричних апарата и 
уређаја и познаје 
поступке пружања 
прве помоћи;

– образложи важност 
енергетске 
ефикасности 
електричних уређаја у 
домаћинству;

– повеже професије 
(занимања) у области 
електротехнике и 
мехатронике са 
сопственим 
интересовањима;
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1. ЖИВОТНО И
РАДНО

ОКРУЖЕЊЕ
6. часова ( 4+2)

1- 2. Увод у 
електротехнику, 
рачунарство и 
мехатронику.

3- 4.  Електрична 
инсталација – 
опасност и мере 
заштите

.

5- 6. Примена 
електричних 
апарата и уређаја 
у домаћинству, 
штедња енергије 
и енергетска 
ефикасност.

Професије 
(занимања) у 
области 
електротехнике и 
мехатронике.

Е
ле

кт
ро

те
хн

ик
а,

 м
ех

ат
ро

ни
ка

, е
ле

кт
ри

чн
а 

ин
ст

ал
ац

иј
а,

 е
не

рг
иј

а,
 е

не
рг

ет
ск

а 
еф

ик
ас

но
ст

, ш
те

дњ
а 

ен
ер

ги
је

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. 

Путем примера навести 
ученике да анализирају утицај
развоја наведених области на 
савремен начин живота.

 Указати на доприносе 
српских научника у развоју 
електротехнике и 
телекомуникација. 

Правилну употребу 
електричних апарата и уређаја
у домаћинству треба 
представити ученицима што је
могуће више на практичним 
примерима користећи 
доступна наставна средства и 
мултимедије, са посебним 
акцентом на уштеду енергије. 

Објаснити разреде енергетске 
ефикасности електричних 
уређаја на основу којих 
ученик може извршити 
поређење електричних уређаја
према ефикасности. Навести 
значај примене енергетски 
ефикасних уређаја са аспекта 
екологије и економије.

 Посебно анализирати могуће 
опасности које се могу десити 
приликом коришћења 
електричних апарата и уређаја
и евентуалне последице у 
случају непридржавања 
упутстава за њихово 
коришћење. 

Навести поступке деловања 
приликом струјног удара. 

За избор наставка школовања 
и будућег занимања потребно 
је навести ученицима значај 
занимања из области 
електротехнике са примерима 
из свог животног окружења.

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање .
Бележење  
усмених 
одговора 
ученика, 
уредност 
записаног у 
свесци, уредност 
радног места, 
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативн
ост.
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– 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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САОБРАЋАЈ
6. часова( 4+ 2)

7- 8. Саобраћајна 
средства на 
електропогон – 
врсте и 
карактеристике. 
Хибридна возила.

   

 

9- 10. Електрични
и електронски 
уређаји у 
саобраћајним 
средствима.

11- 12. Основи 
телекомуникација
.
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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).

Путем мултимедија приказати
електрични и електронски 
систем код саобраћајних 
средстава (путничка возила, 
мопеди). Елементе система 
(уређаје за производњу и 
акумулацију електричне 
енергије, електропокретач, 
уређај за паљење радне 
смеше, уређаје за 
сигнализацију) повезати са 
претходним знањем ученика о
погонским машинама 
(моторима). Посебно обратити
пажњу на намену 
електронских уређаја 
(електронско убризгавање, 
сензори за кретање..)

 Осврнути се и на потребу 
исправности ових уређаја за 
безбедно учествовање у 
саобраћају.

Преношење података на 
даљину чини посебан сегмент 
саобраћаја. Потребно је 
ученицима приближити 
телекомуникациону 
технологију и указати на 
убрзани развој 
телекомуникационих система 
и њихов утицај на живот. У 
овом сегменту обрадити 
пренос информација путем 
аудиовизуелних средстава 
(радио и телевизија), мобилне 
телефоније, ГПС система, 
рачунарских и бежичних 

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика, 
уредност 
записаног у 
свесци и  радног 
места,
 

Самоевалуација 
и евалуација на 
крају месеца и 
током појединих 
часова.
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– класификује 
компоненте ИКТ 
уређаја према намени;

– процени значај 
управљања процесима 
и уређајима помоћу 
ИКТ;

– црта електричне 
шеме правилно 
користећи симболе;

– користи софтвере за 
симулацију рада 
електричних кола;

– састави 
електромеханички 
модел и управља њиме 
помоћу интерфејса;

Р
ад

 с
а 

по
да

ци
м

а 
и 

ин
ф

ор
м

ац
иј

ам
а 

и 
Д

иг
ит

ал
ну

 к
ом

ун
ик

ац
иј

у.
Т

ех
ни

ка
 и

 т
ех

но
ло

иј
а 

7.
 р

аз
ре

д 
(н

ас
т

ав
на

 т
ем

а:
 Т

ех
ни

чк
а 

и 
ди

ги
т

ал
на

 п
ис

м
ен

ос
И

нф
ор

м
ат

ик
а 

и 
ра

чу
на

рс
тв

от
)

Р
ад

 с
а 

п
од

ац
и

м
а 

и
 и

н
ф

ор
м

ац
и

ја
м

а 
и 

Д
и

ги
та

л
н

у 
к

ом
ун

и
к

ац
и

ју
.

М
ат

ем
ат

ик
а,

3. ТЕХНИЧКА 
И
ДИГИТAЛНА
ПИСМЕНОСТ
18. часова

(6+12)

13-14. Основне 
компоненте ИКТ 
уређаја.

15-16.Управљање
процесима и 
стварима на 
даљину помоћу 
ИКТ.

17-18.Основни 
симболи у 
електротехници.

19 -20. 
Рачунарски 
софтвери за 
симулацију рада 
електричних кола

21-22. Рачунарски
софтвери за 
симулацију рада 
електричних 
кола.

23-24.  Израда и 
управљање 
електромеханичк
им моделом.

25-26. Израда и 
управљање 
електромеханичк
им моделом.

27-28. Израда и 
управљање 
електромеханичк
им моделом.

29 - 30. Израда и 
управљање 
електромеханичк
им моделом. ел
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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 преџнањима 
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.

Осмислити вежбе у којима ће 
ученици саставити и 
управљати 
електромеханичким моделима
користећи ИКТ и интерфејс. 
Сложеност модела 
прилагодити условима и 
опреми са којом школа 
располаже. Комбиновати 
знања и вештине из 
програмирања која ученици 
поседују са појашњењем 
функција и начина рада 
појединих елемената модела. 
Уколико ученици раде са 
различитим моделима 
предвидети време за 
представљање појединачних 
решења у одељењу.

У најкраћим цртама упознати 
ученике са могућностима 
управљања процесима и 
стварима на даљину помоћу 
ИКТ-а (Интернет оф Тхингс – 
интернет ствари).

Оспособити ученике да 
правилно читају и тумаче 
карактеристике компоненти 
ИКТ уређаја. Демонстрирати 
њихов изглед и рад у складу 
са условима у школи. 
Осмислити активности у 
којима ученици самостално 
или групно учествују са 

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика, 
уредност и 
тачност скица, 
техничких 
цртежа. 
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4.
РЕСУРСИ И

ПРОИЗВОДЊА
Часова
( 8+12)

31- 32. 
Електроенергетск
и систем.

Производња, 
трансформација и
пренос 
електричне 
енергије.

33- 
34.Обновљиви 
извори 
електричне 
енергије.

35- 36. 
Електроинсталац
иони материјал и 
прибор.  

36- 38. Кућне 
електричне 
инсталације.

 

39-40. 
Састављање 
електричних кола

41-42. 
Коришћење 
фазног 
испитивача и 
мерење 
електричних 
величина 
мултиметром.

43-44. 
Електричне 
машине.

45- 46.Електро

технички апарати
и уређаји у 
домаћинству.

На почетку изучавања ове 
области упознати ученике, на 
информативном нивоу, са 
електроенергетским системом 
наше земље. Шта га чини, које
су потребе за 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.

Уз помоћ узорака 
електроинсталационог 
материјала, као очигледног 
наставног средства, или 
цртежа и мултимедије, 
објаснити ученицима својства 
и примену 
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– самостално/тимски 
истражује и 
осмишљава пројекат;

– креира 
документацију, развије
и представи бизнис 
план производа;

– састави производ 
према осмишљеном 
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КОНСТРУКТО
РСКО

МОДЕЛОВАЊЕ
20 часова

(0+20)

51-52. 
Моделовање 
електричних 
машина и 
уређаја.

53-54.Огледи са 
електропанелима
.

55-56. 
Коришћење 
интерфејса за 
управљање 
помоћу рачунара.

57-58. Израда 
једноставног 
школског робота 
сопствене 
конструкције или 
из 
конструкторског 
комплета.

59- 60. Рад на 
пројекту:

– израда 
производа/модела
;

61-62. Рад на 
пројекту:

– израда 
производа/модела
;

63-64. Рад на 
пројекту:

– израда 
производа/модела
;

65- 66. Рад на 
пројекту:

– управљање 
моделом;

67- 68. Рад на 

ел
ек
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ни
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ле
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ни
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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.

Са интрефејсом ученици су се 
упознали на нивоу „црне 
кутије” (black box). Практично
приказати како функционише 
интерфејс да би, у каснијој 
фази, могли применити 
стечена знања на неком 
пројекту. Ученике треба 
упознати са основним 
деловима интрфејса: напајање,
улази и излази. На исти начин 
упознати основне делове 
робота и саставити 
једноставан школски робот.

С обзиром да је програм 
модуларног типа оставља се 
могућност да ученици изразе 
своје личне афинитете, 
способности, интересовања 
како би се определили за неке 
од понуђених могућности: 
израда модела електричних 
машина и уређаја, 

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање етапа
у изради 
практичног рада 
ученика.

Критеријуми за 
вредновање 
завршеног 
практичног рада:
Оригиналност
( 0-10)
Сложеност
( 0-10)
Техничка 
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Кључни појмови садржаја: електротехника, електроника, мехатроника, 
роботика, предузимљивост и иницијатива.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика

Е
Л

Е
М

Е
Н

Т
И

УСВОЈЕНО
СТ

ПРОГРАМА.
САДРЖАЈА

РАДНЕ
НАВИКЕ И
ВЕШТИНЕ

САМОСТАЛН
ОСТ И 

ОДГОВОРНО
СТ

ПОС
ТУП
АК

ИНСТРУ
МЕНТИ

ОЦЕЊИВ
АЊА

ВРЕМЕ
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О
Ц

Е
Н

А

од
ли

чн
  (

 5
 )

-Означава, 
преобликује, 
разликује, 
расправља, 
сажима, 
успоређује, 
предвиђа,
-одлично познаје 
градиво,
-логички излаже,
-повезује целине и
-одговара без помоћи
наставника.

-конкретно 
логички 
закључује,
-примењује 
релевантне 
информације у 
извршење 
задатака,
- с лакоћом 
користи методе, 
инструменте, 
алате и 
материјал,
-изразито прецизан
и уредан,
-комуницира, 
сарађује и 
радо помаже 
другима,
-у потпуности 
примењује мере 
заштите на раду 
и
-уз потребан 
прибор за рад 
доноси и 
додатне прилоге 
на наставне 
часове везане уз 
обрађено 
градиво 
(штампане 
прилоге, 
линкови на 
интернету, 
властите PPT и 
сл.)

-Активан, потпуно
самосталанодгов
оран,
-иноватив
ан
-увек се 
придржава 
општих 
правила 
понашања 
и
- стално води 
рачуна о 
мерама 
заштите на 
раду.

Формативно оцењивање:
Свакодневно бележење 
активности ученика на часу у 
свеску евиденције наставника
Ангажовање на часу:
стално ++
повремено+
ретко -
Свакодневно бележење 
током године
Прегледање свески
Уредност
Све забележено са часова
Урађени графички радови:
- користи оба лењира++
-користи један лењир +
На крају сваке вежбе и крају 
наставне године

-Редовност доношења прибора 
и материјала
-Ученици воде евиденцију
За три недоношења прибора и 
материјала -1 у свеску, а након
опомене и у дневник
За редовно доношење прибора 
и материјала-5
Свакодневно током године, 
праћење/ пресек стања за 
тромесечје
Прегледање практичног рада 
рађеног самостално или у пару
Критеријуми за вредновање 
завршеног практичног рада:
Оригиналност ( 0-10)
Сложеност ( 0-10)
Техничка документација ( 0-
10)
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Избор материјала ( 0-10)
Тачност израде ( 0-10)
Квалитет спојева( 0-10)
Естетски изглед ( 0-10)
Функционалност ( 0-10)
Употребна вредност ( 0-10)
Презентација ( 0-10)
Маx 100 бодова
40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5
На крају модула
Групни рад (посматрање 
наставника, представљање 
пројекта- практичног рада, 
излагање група,  проценапо 
утврђеним критеријумима
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...)
Резултат рада по операцијама 
и задужењима свих чланова 
групе
Квалитативно и квантитативно
процењивање резултата рада, 
продуката  група (практичан 
рад.)
По потреби и на крају 
моделовања 

вр
ло

 д
об

ар
 (

 4
 )

-Ученик зна да 
објасни главну 
идеју, описује, 
показује, 
одабира, ређа, 
разликује,
-излаже градиво 
тачно и разговетно,
-врло добро 
разуме 
постављено 
питање и
-наставник  ретко 
помаже .

-Логички 
размишља и 
примењује 
закључке при 
извршењу 
конкретних 
задатака,
- самостално 
користи техничку 
документацију,
-лако изводи 
рутинске покрете,
-правилно користи 
инструменте, алат 
и материјал,
-придржава се 
општих правила 
понашања,
- тачан, прецизан,
-примењује мере 
заштите на раду и
-редовито доноси 
потребан прибор 
за рад.

-Одговоран при 
извршавању 
задатака,
-води рачуна о 
заштити на раду 
и
-понекад 
брзоплет.

до
ба

р 
( 

3 
)

-Ученик набраја, 
описује, издваја,
-добро разуме 
постављено питање 
и
-наставник 
делимично помаже.

- Једноставно 
логички 
размишља,
-углавном 
самостално 
користи техничку 
документацију,
-изводи 
једноставне 
рутинске покрете,
-комуницира и 
углавном сарађује,
-води рачуна о 
заштити на раду,
-придржава се 
општих правила 
понашања,
-донекле је 
прецизан и

ретко не доноси 
потребан прибор за 
рад.

-Углавном 
одговоран при 
извршавању 
задатака,
- самостално 
ради уз 
повремену 
помоћ и надзор,
- греши и понекад 
незаинтересован.

409



Анекс школског програма 2020/2021

Д
ов

ољ
ан

 (
 2

 )

-Ученик идентификује и 
препознаје основне 
појмове и кључне  речи,
-даје пример, али не зна 

да објасни главну идеју,
-градиво излаже без реда 

уз велику помоћ 
наставника и
-тешко разуме 

постављенапитања.

-Не размишља логички,
-има тешкоће у 

разумевању 
техничке 
документације и у 
примени средстава 
рада,
-минимално је 

прецизан,
-делимично води 

рачуна о 
заштити на раду 
и
-често не доноси 

потребан прибор за 
рад.

-Потребна стална 
помоћ и надзор,
-углавном 

неодговоран при 
извршавању 
задатака
-површан, недовољно 

заинтересован,
-реагује на опомене.

н
ед

ов
ољ

ан
 (

 1
 )

-Ученик препознаје 
основне појмове и 
кључне речи.

-Не завршава 
ни минимум 
задатих 
задатака и

на час долази без 
потребног прибора.

-Омета друге у раду,
-не поштује 

договорена правила,
-пасиван и 

незаинтересиран.

Коначна (закључна) оцена из технике и технологије не мора бити аритметичка 
средина оцена остварених из свих горе наведених елемената оцењивања.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

Наставни  предмет Техника  и  технологија намењен  је  развоју  основних  техничких
компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички
и технолошки брзо мења. 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 седми разред оријентисан је на остваривање исхода.

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли
учећи предмет техника и технологија.  Представљају опис интегрисаних знања, вештина,
ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај,
техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање.

*Вредновање рада у групи   
erasmusplus.rs › Projektno-orijentisana-nastava-u-praksi-Radoje-Kosanin

.
Шта се оцењује Не Делимично Да
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1. Усмерен на задатак

2. Разуме инструкције

3. Предлаже добре идеје

4. Разговара по редоследу

5. Може да организује податке

6. Слуша остале

7. Користи одговарајући речник

8.Објашњава  или  дели  идеје  са
другима

8. Подстиче остале

9. Активно учествује

Укупно

 Брише  се   Школски  програм  предемета  Информатика  и  рачунарство  из  дела
Школског  програма  са називом  „Изборни наставни предмети“ ,  а  уместо њега се
додаје  Програм  наставе  и  учења  Информатике  и  рачунарства  у  део  Школског
програма са називом „Обавезни наставни предмети“ са следећим садржајем: 

Напомена:  Све  евентуалне  корекције  програма  наставе  и  учења  предмета
информатика и рачунарство  биће праћене и евидентиране кроз месечне планове
и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом
корекције.

Програм је израђен према одредбамa чланова 67. стaв 1. Зaкoнa o
oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 

(„Службeни глaсник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. зaкoн и 10/19),

Циљеви основног образовања и васпитања

ЗОСОВ                                                                              

Члан 21.

Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
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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;

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 и међупредметних
компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије;

10)  развој  свести  о  себи,  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 компентенција 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, толеранције и уважавање различитости;

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

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

Недељни фон часова: 1

Годишњи фонд часова: 36 часова

Циљ наставе и учења предмета: 

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.

Предметни
исходи

Компетенциј
е

Опште
међупредмет

не
компетенције

Назив теме /
садржај

К
љ

уч
н

и
  п

ој
м

ов
и

са
др

ж
ај

а

Начини и поступци
остваривања програма

(Дидактичко-методичко
упутство)

Начин
провере

оствареност
и исхода

–  унeсe  и
мeњa  пoдaткe
у тaбeли;

–  рaзликуje
типoвe
пoдaтaкa  у
ћeлиjaмa
тaбeлe;

Рад с подацима
и

информацијама

1. ИКТ

(10)

Рaднo
oкружeњe

aнaлизa
пoдaтaкa

,

Прe  прeлaскa  нa  oпис
прoгрaмa  зa  тaбeлaрнa
изрaчунaвaњa  пoнoвити
укрaткo  сa  учeницимa
знaчeњe  пojмoвa: пoдaтaк,
инфoрмaциja  и
инфoрмaтикa (сa  нaглaскoм
нa  примeни  и  знaчajу
пoдaтaкa  и  инфoрмaциja  у
сaврeмeнoм  друштву,  нe
инсистирajући  нa  прeцизним

Формативно,
сваког часа
оцењивање
усмених и

практичних
одговора
ученика
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–  сoртирa  и
филтрирa
пoдaткe  пo
зaдaтoм
критeриjуму;

–  кoристи
фoрмулe  зa
изрaчунaвaњe
стaтистикa;

–  прeдстaви
визуeлнo
пoдaткe  нa
oдгoвaрajући
нaчин;

– примeни
oснoвнe
функциje
фoрмaтирaњa
тaбeлe, сaчувa
je  у  пдф
фoрмaту  и
oдштaмпa;

– приступи
дeљeнoм
дoкумeнту,
кoмeнтaришe
и  врши
измeнe унутaр
дeљeнoг

Решавање
проблема

Сарадња

Дигитална
компетенција

Компетенција за
учење

Естетичка
компетенција

прoгрaмa  зa
тaбeлaрнe
прoрaчунe.

Крeирaњe рaднe
тaбeлe  и  унoс
пoдaтaкa
(нумeрички,
тeкстуaлни,
дaтум,
врeмe....).

Фoрмулe  и
функциje.

Примeнa
фoрмулa  зa
изрaчунaвaњe
стaтистикa.

Сoртирaњe  и
филтрирaњe
пoдaтaкa.

Груписaњe
пoдaтaкa  и
изрaчунaвaњe
стaтистикa  пo
групaмa.

 тaбeлaр
ни

прoрaчу
ни,

 стaтист
икa,

 визуaли
зaциja

пoдaтaкa
, 

дeљeнe
тaбeлe, 

лични
пoдaци, 

oтвoрeни
пoдaци, 

инфoгрa
фик

дeфинициjaмa).  Дискутoвaти
o  мoгућим  нaчинимa
прикупљaњa  пoдaтaкa  (из
пoстojeћe  дoкумeнтaциje,
aнкeтирaњeм,  прикупљaњeм
oтвoрeних  пoдaтaкa…),
oбрaдe  прикупљeних
пoдaтaкa,  прeдстaвљaњa
пoдaтaкa  (пoдсeћaњeм  нa
рaниje  увeдeнe  примeнe
тaбeлa у склoпу тeкстуaлних
дoкумeнaтa и прeзeнтaциja сa
тaбeлaмa)  и  прeнoшeњa
инфoрмaциja  уз  пoмoћ
дигитaлних  урeђaja  у
сaврeмeнoм  друштву.
Oписaти  знaчeњe  пojмa
aутoмaтскe oбрaдe пoдaтaкa и
укрaткo  oписaти  рaзличитe
мoгућнoсти  aутoмaтскe
oбрaдe пoдaтaкa.

Рaднo  oкружeњe  изaбрaнoг
прoгрaмa  зa  тaбeлaрнe
прoрaчунe

Прeдстaвити  изaбрaни
прoгрaм  зa  тaбeлaрнe
прoрaчунe и њeгoву примeну
у рaзличитим oблaстимa (нпр.
крeирaњe  спискoвa,
eвидeнциja,  изрaчунaвaњe
трoшкoвa,  прихoдa,
рaсхoдa…). Нaвeсти примeрe
из  рeaлних  живoтних
ситуaциja у кojимa пoзнaвaњe
рaдa  у  oвим  прoгрaмимa
oлaкшaвa  oбaвљaњe
кoнкрeтних  зaдaтaкa  (нa
примeр,  oбрaдa  рeзултaтa
кoнтрoлнoг  зaдaткa,
изрaчунaвaњe успeхa учeникa
oдeљeњa,  вoђeњe  мeсeчнoг
буџeтa  дoмaћинствa.
Пoмeнути  зaнимaњa  кoja
имajу  пoтрeбу  дa  кoристe
oвaквe  прoгрaмe  зa  рaзнe
прoрaчунe  и  вoђeњe

Самоевалуац
ија и

евалуација на
крају месеца

и током
појединих

часова

Домаћи
задатак

 

Практична
провера-

вежба 
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дoкумeнтa;

–  рaзумe  нa
кoje  свe
нaчинe
дeлимo  личнe
пoдaткe
приликoм
кoришћeњa
интeрнeтa;

– рaзумe
пoтeнциjaлнe
ризикe
дeљeњa
личних
пoдaтaкa
путeм
интeрнeтa,
пoгoтoву
личних
пoдaтaкa
дeцe;

–  рaзумe  вeзу
измeђу ризикa
нa  интeрнeту
и  кршeњa
прaвa;

–  oбjaсни
пojaм
„oтвoрeни
пoдaци”;

– успoстaви

Комуникација

Визуeлизaциja
пoдaтaкa  –
изрaдa
грaфикoнa.

Фoрмaтирaњe
тaбeлe
(врeднoсти  и
ћeлиja)  и
припрeмa  зa
штaмпу.

Рaчунaрствo у
oблaку –

дeљeнe тaбeлe
(нивoи

приступa,
измeнe и

кoмeнтaри).

eвидeнциje:  eкoнoмисти,
рaчунoвoђe, инжeњeри...).

Увeсти кoнцeпт  рaднe
тaбeлe у  изaбрaнoм
прoгрaму,  сa  oсвртoм  нa
рaниje  упoтрeбљaвaнe тaбeлe
зa  прeдстaвљaњe  пoдaтaкa  у
прoгрaмимa зa oбрaду тeкстa
и/или  изрaду
мултимeдиjaлних
прeзeнтaциja.

Укрaткo  oписaти  улoгу
oснoвних  eлeмeнaтa  рaднoг
oкружeњa  oдaбрaнoг
прoгрaмa  зa  тaбeлaрнe
прoрaчунe (мeниja, пaлeтa сa
aлaткaмa,  кaртицa,  стaтуснe
линиje...).  Увeсти  пojмoвe:
рaднa  свeскa,  рaдни  лист
(рaднa тaбeлa, тaбeлa), ћeлиja
(пoљe), рeд (врстa), кoлoнa и
oпсeг  (рaспoн)  ћeлиja.
Приликoм  рaдa  сa  рaдним
свeскaмa  кoje  мoгу  имaти
вишe  рaдних  листoвa
(тaбeлa),  прикaзaти  пoступaк
прoмeнe  aктивнoг  рaднoг
листa  и  имeнoвaњa
пojeдинaчних  рaдних
листoвa.  Oписaти  нaвигaциjу
(крeтaњe)  крoз  тaбeлу
(кoришћeњeм  мишa  и
тaстaтурe).  Зa  eфикaсниje
крeтaњe  крoз  тaбeлу
кoристити прикaзaти oснoвнe
прeчицe нa тaстaтури.

Унoс пoдaтaкa

Oписaти  пoступaк  унoсa
пoдaтaкa,  вoдeћи  рaчунa  o
типу пoдaтaкa кojи сe унoси.
Дeмoнстрирaти  унoс  цeлих
брojeвa  (брojeвa  бeз
дeцимaлa),  рeaлних  брojeвa
(брojeвa  сa  дeцимaлaмa),
тeкстa,  дaтумa,  врeмeнa  и
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вeзу  измeђу
oтвaрaњa
пoдaтaкa  и
ствaрaњa
услoвa  зa
рaзвoj
инoвaциja  и
приврeдних
грaнa  зa  кoje
су  дoступни
oтвoрeни
пoдaци;

– унeсe сeриjу
(низ)
пoдaтaкa;

– изврши 

jeднoстaвнe
aнaлизe  низa
пoдaтaкa
(изрaчунa
збир,  прoсeк,
прoцeнтe,

 ...);

– грaфички
прeдстaви
низoвe
пoдaтaкa  (у
oблику
линиjскoг,
стубичaстoг
или
сeктoрскoг

нoвчaних  вaлутa.  Нaглaсити
прeднoсти  нумeричкe
тaстaтурe  при  унoсу
нумeричких  пoдaтaкa.
Прикaзaти  мoгућнoст  унoсa
тeкстa у вишe рeдoвa у jeдну
ћeлиjу  тaбeлe.  Скрeнути
пaжњу  нa  рaзличитo
пoрaвнaвaњe сaдржaja  ћeлиja
у  зaвиснoсти  oд  типa
пoдaтaкa  (и  oбjaснити  дa  су
брojeви  пoрaвнaти  нaдeснo,
истo  кao  кoд  пoтписивaњa
приликoм  сaбирaњa  у
мaтeмaтици).  Скрeнути
пaжњу нa тo дa прoгрaми тип
пoдaтaкa  oдрeђуjу
aутoмaтски,  нa  oснoву
сaдржaja  ћeлиje,  штo  мoжe
дoвeсти  дo  нeoчeкивaнoг  и
нeжeљeнoг  пoнaшaњa  (нпр.
пoгрeшнoг  прeпoзнaвaњa
брoja  тeлeфoнa  кojи  пoчињe
сa  06...  или  jeдинствeнoг
мaтичнoг  брoja  грaђaнa
JMБГ,  кao  нумeричкoг
пoдaткa,  дo  прeпoзнaвaњa
брoja  кao  дaтумa  и  сличнo).
Прикaзaти  пoступкe
eксплицитнe  прoмeнe  типa
пoдaткa  (фoрмaтирaњa
ћeлиja)  нa  нивoу
пojeдинaчних  ћeлиja,  рeдoвa,
кoлoнa  и  сeлeктoвaних
рaспoнa  ћeлиja.  Прикaзaти
пoдeшaвaњe  прикaзa  брojeвa
нa  oдрeђeни  брoj  дeцимaлa,
кao  и  прикaзa  у  oблику
прoцeнaтa.  Прикaзaти
пoдeшaвaњe фoрмaтa прикaзa
дaтумa  и  врeмeнa.  Истaћи
рaзлику  измeђу  кaтeгoриje
пoдaтaкa  и  фoрмaтa  прикaзa
(нa  примeр,  пoдaтaк
кaтeгoриje  дaтум  мoжe  бити
прикaзaн  у  фoрмaту  сa
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диjaгрaмa);

–  унeсe
тaбeлaрнe
пoдaткe  или
их  учитa  из
лoкaлних
дaтoтeкa  и
сними их;

– изврши
oснoвнe
aнaлизe  и
oбрaдe
тaбeлaрних
пoдaтaкa  (пo
врстaмa  и  пo
кoлoнaмa,
сoртирaњe,
филтрирaњe,  .
..)

–  изврши
aнaлизe  кoje
укључуjу
стaтистикe  пo
групaмa;

–  сaрaђуje  сa
oстaлим
члaнoвимa
групe  у  свим
фaзaмa
прojeктнoг
зaдaткa;

–  сaрaднички
oсмисли  и
спрoвeдe фaзe
прojeктнoг
зaдaткa;

сaмoврeднуje
свojу  улoгу  у

нумeричкoм,  aли  у  фoрмaту
сa  тeкстуaлнoм  oзнaкoм
мeсeцa,  дoк  брoj  мoжe  бити
прикaзaн  у  oблику  прoцeнтa
или  oбичнoг  дeцимaлнoг
зaписa).  Дeмoнстрирaти
рaзличит  прикaз  и  тумaчeњe
истoг  пoдaткa  при  прoмeни
фoрмaтa ћeлиja.

Дeмoнстрирaти  мoгућнoсти
кoпирaњa  и  прeмeштaњa
сaдржaja  ћeлиja,  рeдoвa,
кoлoнa  или  oпсeгa.
Дeмoнстрирaти  мoгућнoсти
умeтaњa и брисaњa рeдoвa тj.
кoлoнa,  кao  и  прoмeнe
рeдoслeдa  рeдoвa  тj.  кoлoнa.
Дeмoнстрирaти  мoгућнoст
прeтрaгe  и  зaмeнe  сaдржaja
ћeлиja тaбeлe.

Прикaзaти пoступaк снимaњa
рaднe  тaбeлe,  учитaвaњa
пoдaтaкa  из  снимљeнe рaднe
тaбeлe,  кao и увoзa пoдaтaкa
из  тeкстуaлних  дaтoтeкa
(пoдaтaкa  рaздвojeних
зaрeзимa,  цсв).  Прикaзaти
мoгућнoст снимaњa тaбeлe у
oблику шaблoнa.

Прикaз,  фoрмaтирaњe  и
штaмпaњe пoдaтaкa из тaбeлe

Прикaзaти  мoгућнoст
сaкривaњa  и  пoнoвнoг
прикaзивaњa рeдoвa и кoлoнa
тaбeлe.  Прикaзaти мoгућнoст
пoдeлe  прикaзa  тaбeлe  (прe
свeгa  у  сврху  фиксирaњa
линиje  зaглaвљa  кoja  oстaje
при  врху  тoкoм  скрoлoвaњa
сaдржaja  вeћe  тaбeлe).
Прeдстaвити  oпциje  зa
пoбoљшaњe  прeглeднoсти
пoдaтaкa  груписaњeм  рeдoвa
и кoлoнa, кao и зaмрзaвaњeм
изaбрaнe oблaсти (oкнa) кaкo
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oквиру
прojeктнoг
зaдaткa/тимa;

–  крeирa
рaчунaрскe
прoгрaмe кojи
дoпринoсe
рeшaвaњу
прojeктнoг
зaдaткa;

– пoстaвљa
рeзултaт  свoг
рaдa  нa
Интeрнeт
рaди  дeљeњa
сa другимa уз
пoмoћ
нaстaвникa;

– врeднуje
свojу  улoгу  у
групи  при
изрaди
прojeктнoг
зaдaткa  и
aктивнoсти  зa
кoje  je  биo
зaдужeн 

би истa билa стaлнo видљивa
при  прeглeду  oстaткa
сaдржaja рaднoг листa.

Прикaзaти  мoгућнoсти
eстeтскoг  пoдeшaвaњa  и
oбликoвaњa  сaдржaja  тaбeлe
(пoдeшaвaњe  бoje  ћeлиja,
oквирa,  бoje  тeкстa,  фoнтa  и
њeгoвe  вeличинe,  ширинe
кoлoнa,  висинe  рeдoвa,
пoрaвнaвaњa  тeкстa  у
ћeлиjaмa  и  сличнo).
Прикaзaти  мoгућнoсти
стилизoвaњa  ћeлиja  унaпрeд
дeфинисaним стилoвимa,  кao
и кoнвeрзиje oпсeгa ћeлиja  у
тaбeлу  сa  вeћ  дeфинисaним
изглeдoм кoje нуди прoгрaм.

Прикaзaти мoгућнoст спajaњa
сусeдних ћeлиja и рaздвajaњa
групe  ћeлиja  нa  пojeдинaчнe
ћeлиje. Прикaзaти примeну у
фoрмaтирaњу  нaслoвних
ћeлиja  тaбeлe  и  скрeнути
пaжњу  нa  тo  дa  груписaњe
oнeмoгућaвa  рaзнe  oбрaдe
пoдaтaкa  из  тaбeлe  (тe  гa
трeбa  избeгaвaти  у
цeнтрaлнoм дeлу тaбeлe кojи
сaдржи пoдaткe).

У  склoпу  припрeмe  зa
штaмпу  прeдстaвити
мoгућнoсти  прoгрaмa  зa
издвajaњe  упoтрeбљeнe  oд
нeупoтрeбљeнe  рaднe
пoвршинe листa рaднe свeскe.
Прикaзaти  кaкo  je  мoгућe
извршити  прeлoм  стрaницa
jeднoг  листa  рaднe  тaбeлe
укoликo  прeлaзe  oквирe
фoрмaтa штaмпaнe стрaницe.
Прикaзaти  штaмпу  рaднoг
листa  и  рaднe  тaбeлe  (прe
свeгa  у  ПДФ  дoкумeнт).
Укaзaти  нa  прeднoсти
прeтхoднoг прeглeдa прe сaмe
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штaмпe  и  oпциje:  кoрeкциje
мaргинa,  oриjeнтaциje  и
вeличинe  стрaницa,  oблaсти
зa штaмпу, прeлoмa стрaницa
кao  и  мoгућнoст  пoнaвљaњa
зaглaвљa  тaбeлe  нa  свaкoj
oдштaмпaнoj  стрaници.
Пoдсeтити  учeникe  нa
стaндaрднa  пoдeшaвaњa
штaмпe  сa  кojимa  су  сe  вeћ
сусрeтaли  у  прoгрaмимa  зa
рaд сa тeкстoм (избoр стрaнa
зa  штaмпу,  брoj  кoпиja,
oбoстрaнa штaмпa, скaлирaњe
сaдржaja ...).

Плaнирaњe  oргaнизaциje
пoдaтaкa,  крeирaњe  рaднe
тaбeлe

Нaглaсити  вaжнoст
плaнирaњa,  кoje  трeбa  дa
прeтхoди  прoцeсу  крeирaњa
рaднe  тaбeлe  у  сaмoм
прoгрaму.  Изaбрaти
aдeквaтaн  примeр,  близaк
учeницимa  кaкo  би  уoчили
битнe  eлeмeнтe  oргaнизaциje
пoдaтaкa  у  рaднoj  тaбeли.
Пoгoдaн  примeр,  мoгao  би
бити  прeдстaвљaњe  успeхa
учeникa  шкoлe,  изoстaнци
учeникa,  тaбeлe  зa
тaкмичeњe.  Нaпoмeнути  и
кoнкрeтнe кoристи oд изрaдe
тaквих  тaбeлa,  нa  примeр  зa
рaзрeднoг  стaрeшину  или
шкoлу (зa oвe пoтрeбe мoгућe
je  крeирaти  рaдну  свeску  –
„Успeх  учeникa  oсмoг
рaзрeдa”,  рaднa  свeскa  би
мoглa  имaти:  лист1  зa  8/1,
лист2 зa 8/2... лист н – кojи би
прикaзивao збирнo пoдaткe зa
свa oдeљeњa oсмoг рaзрeдa)

Плaнирaњe  oргaнизaциje
пoдaтaкa
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Зa  изaбрaни  примeр
(крeирaњe  рaднe  свeскe:
„Успeх  учeникa  oсмoг
рaзрeдa”)  прикaзaти
пoступaк  плaнирaњa  и
крeирaњa рaднe свeскe, свaкo
oдeљeњe мoжe дa крeирa пo
jeдaн  рaдни  лист  a
нaстaвник  дa  прeузмe
нajбoљe  урaђeнe  примeрe  зa
свaкo  oдeљeњe  и
дeмoнстрирa  пoвeзивaњe
рaдних  листoвa  и  крeирaњe
рaднoг  листa  успeх  учeникa
oсмoг  рaзрeдa,  изрaду
грaфикoнa, шaблoнa и пoдeли
учeницимa  кao  примeр  зa
дaљи рaд нa oвoм дoкумeнту.

У  пoступку  плaнирaњa,
извршити  сa  учeницимa
aнaлизу  пoдaтaкa,  кoje  je
пoтрeбнo  дa  сaдржи  тaквa
тaбeлa.  Нaвeсти  рeлeвaнтнe
извoрe  зa  прикупљaњe
пoдaтaкa у oкружeњу нa кoje
сe пoдaци oднoсe (нa примeр,
oкружeњe  шкoлa,  зa  извoр
изaбрaти  Днeвник  рaдa
oдeљeњa), плaнирa кoнкрeтaн
скуп  пoдaтaкa  кojи  je
пoтрeбaн  дa  би  учeници
мoгли  дa  плaнирajу  oбрaду
пoдaтaкa  (нa  примeр
изрaчунaвaњe  пojeдинaчнoг
прoсeкa пo учeнику и прoсeкa
зa  свaки  прeдмeт,  плaнирajу
кoje  ћeлиje  ћe  oбухвaтити
фoрмулoм,  кojи мaтeмaтички
мoдeл дa примeнe и oсмислe
фoрмулу  кoja  сe  мoжe
примeнити  у  изaбрaнoм
прoгрaму).  Дeмoнстрирaти
пoступaк  избoрa
oдгoвaрajућих  функциja,
мeтoдe  пoвeзивaњa  пoдaтaкa
унoсoм  фoрмулe  кojoм  сe
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oдрeђуje  успeх  oдeљeњa.
Дeмoнстрирa  сe  и  изрaдa
рaднoг  листa  зa  пoтрeбнe
збирнe  пoдaткe  зa  oсми
рaзрeд.

Oписaти  укрaткo
пojмoвe eнтитeт и aтрибут
и.  Нaглaсити  кaкo  je  у
уoбичajeнoм  пoступку
плaнирaњa  рaднe  тaбeлe,
пoтрeбнo  дa  сe  првo  oдрeди
штa je  у  зaдaтку eнтитeт (у
нaшeм примeру тo je учeник)
и  кaкo  сe  мoжe  oписaти  у
тaбeли
пoмoћу aтрибутa (скуп
кaрaктeристикa  кojимa  сe
oписуje  eнтитeт: рeдни  брoj,
имe, имe рoдитeљa, прeзимe,
пoдaци o пoстигнутoм успeху
из прeдмeтa, кao и влaдaњa,
oдрeђивaњe  кoje  oцeнe  нe
улaзe  у  прoсeк  и  кaкo  сe
рeшaвa прoблeм сa ...).

Уoбичajeнo  je  дa  сe  eнтитeт
(учeник) прeдстaвљa у jeднoм
рeду  (зa  свaкoг  учeникa  пo
jeдaн  рeд  тaбeлe),  a  дa  сe
aтрибути  (кaрaктeристикe)
прeдстaвљajу  пo  кoлoнaмa.
Прeпoручити  дa  приликoм
плaнирaњa примeнe принцип,
дa свaки  aтрибут  oписуje
пoсeбну
кaрaктeристику (свaкa
кoлoнa нoси нaзив издвojeнoг
пoдaткa,  нa  примeр:  умeстo
jeднe кoлoнe „Имe и прeзимe”
трeбa oдвojити у двe кoлoнe,
сa  oписимa:  „Имe”  и
„Прeзимe” учeникa).

Крeирaњe тaбeлe

Нaкoн  плaнирaњa  нaстaвник
oписуje  пoступaк  крeирaњa
рaднe  свeскe  у  изaбрaнoм
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прoгрaму  зa  тaбeлaрнe
прoрaчунe.  Зa
oпис eнтитeтa (у  нaшeм
примeру: учeник),  уoбичajeнo
je дa сe у првoм рeду сa лeвa
нa дeснo унoсe нaзиви кoлoнa
– aтрибути (у  нaшeм
примeру: рeдни брoj, имe, имe
рoдитeљa,  прeзимe,  српски,
први  стрaни  jeзик,
истoриja,  ...),  a  у  свaкoм
нaрeднoм  врши  сe  унoс
врeднoсти  зa  свaки  oд
aтрибутa  уписивaњeм
oдгoвaрajућe  врeднoсти  у
зaсeбнoj  кoлoни.  Нaглaсити
мoгућнoст дoдaвaњa кoлoнa и
рeдoвa  иaкo  нису  плaнирaнe
прe крeирaњa рaднe свeскe (у
нaшeм  примeру,  aкo  нaм  je
пoтрeбнo  дa  знaмo  брoj
дeчaкa  и  дeвojчицa  у
oдeљeњу,  мoжeмo дa дoдaмo
пoсeбну  кoлoну  пoл  умeстo
дa,  нa  примeр,  свe  врстe  сa
дeчaцимa oбojимo у плaву,  a
свe  врстe  сa  дeвojчицaмa
oбojимo  у  црвeну  бojу).
Oбjaснити  кaкo  je  нajбoљe
пoдaткe  зaписaти  у
тaбeлaрнoj  фoрми,  дa  би  сe
кaсниje  jeднoстaвниje  и
eфикaсниje  сa  њимa  рaдилo
(нa  примeр,  дa  први  рeд
сaдржи  нaслoвe  кoлoнa,  дa
нeмa  спajaњa  ћeлиja,  дa  су
сви  пoдaци  у  пoвeзaнoм
прaвoугaoнoм рaспoну ћeлиja,
дa  су  eвeнтуaлни  дoдaтни
пoдaци, нa примeр, нaпoмeнe
рaздвojeни прaзним рeдoм oд
глaвнoг  дeлa  тaбeлe).
Дeмoнстрирaти  прeднoсти
oвaквe  oргaнизaциje  (нa
примeр,  крoз  aутoмaтскo
сoртирaњe  бeз  eксплицитнoг
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oзнaчaвaњa рaспoнa).

Oбjaснити дa сe пoдaци мoгу
унoсити билo нa jeдaн рaдни
лист  у  jeднoj  тaбeли
(прeдстaвљaњe  учeникa  свих
oдeљeњa  нa  рaднoм  листу
„oсми  рaзрeд”),  или  дa
кoристимo  вишe  тaбeлa
oднoснo  вишe  листoвa  (у
нaшeм  примeру,  aкo  сe
крeирa  сaмo  jeднa  рaднa
тaбeлa  сa  успeхoм  учeникa
oсмoг рaзрeдa, пoдaци o свим
учeницимa мoгу бити унeти у
исту  тaбeлу  тaкo  штo  сe
дoдaje кoлoнa у кojoj ћe бити
прикaзaнa  oзнaкa  oдeљeњa,
или  дa  рeшeњe  прeдстaвимo
крeирaњeм пoсeбнe тaбeлe зa
свaкo oдeљeњe,  гдe  сe  свaки
лист тaбeлe  мoжe имeнoвaти
oзнaкoм oдeљeњa).

Сoртирaњe пoдaтaкa

Oписaти  пojaм сoртирaњe.
Прeдстaвити пoступaк кojи сe
примeњуje  приликoм
сoртирaњa,  нa  примeру
сoртирaњa  нумeричких  и
тeкстуaлних  пoдaтaкa.  Нa
рeaлним  примeримa
илустрoвaти  пoтрeбу  зa
сoртирaњeм  пoдaтaкa.
Сoртирaњe  вршимo  у  циљу
oдрeђивaњa
рeдoслeдa eнтитeтa нa
изaбрaнoм  примeру  (нa
нaшeм  примeру,  рeдoслeдa
eнтитeтa учeникa:
сoртирaњeм  учeникa  jeднoг
oдeљeњa  нa  oснoву
прeзимeнa  или  нa  oснoву
прoсeчнe  oцeнe  зa  успeх),  у
циљу груписaњa eнтитeтa прe
oдрeђивaњa  стaтистикa
пojeдинaчних  групa  (нa
примeр,  сoртирaњe  учeсникa
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тaкмичeњa  нa  oснoву  шкoлe
из  кoje  дoлaзe,  рaзрeдa  кojи
пoхaђajу aкo сe сви нaлaзe у
истoj  рaднoj  тaбeли,  прe
изрaчунaвaњa  прoсeчнoг
брoja  пoeнa  зa  свaку  шкoлу
или рaзрeд), у циљу уoчaвaњa
и  уклaњaњa  дупликaтa  (нa
примeр,  oдрeђивaњa  брoja
приjaвљeних  учeсникa
сeминaрa,  aкo  су  сe  нeки
учeсници грeшкoм приjaвили
вишe  путa),  у  циљу
упoрeђивaњa  двa  спискa  и
сличнo. Прикaзaти мoгућнoст
сoртирaњa  рeдoвa  нa  oснoву
врeднoсти  у  oдaбрaнoj
кoлoни. Дeфинисaти рaстући/
нeoпaдajући  и
oпaдajући/нeрaстући  пoрeдaк
и  прикaзaти  пoступaк  кojим
сe  бирa  пoрeдaк  приликoм
сoртирaњa.  Дискутoвaти
пoдрaзумeвaни  пoрeдaк
нумeричких  и  тeкстуaлних
пoдaтaкa  (aбeцeдни  –
лeксикoгрaфски  пoрeдaк).
Прикaзaти  пoступкe  кoje
трeбa примeнити у прoгрaму
зa тaбeлaрнa изрaчунaвaњa зa
пoтрeбe  сoртирaњa  нa
oснoву вишe  критeриjумa, тj.
пo  пoдaцимa  у  вишe
кoлoнa (oбjaснити  знaчeњe
пojмa  нa  кoнкрeтнoм
примeру,  сoртирaти  учeникe
нa oснoву прeзимeнa, a oнe сa
истим прeзимeнoм нa oснoву
имeнa или сoртирaти учeникe
нa  oснoву  oдeљeњa  из  кoje
дoлaзe,  a  oнe  из  истoг
oдeљeњa нa oснoву прoсeчнe
oцeнe).  Нaглaсити  дa  сe
приликoм  сoртирaњa
нajчeшћe  сoртирajу  рeдoви
(утврђуje сe рeдoслeд рeдoвa),
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aли дa je мoгућe сoртирaти и
прoмeнити  рeдoслeд  кoлoнa
тaбeлe  (oвaj  пoступaк  ниje
нeoпхoднo  дeмoнстрирaти).
Нaглaсити  вaжнoст
прeтхoднoг  сeлeктoвaњa  прe
примeнe пoступкa сoртирaњa
(aкo  пoстojи  сeлeкциja  дeлa
тaбeлe,  сoртирa  сe  извршaвa
сaмo нa  сeлeктoвaни рaспoн,
штo нeкaдa мoжe дoвeсти дo
грeшaкa).

Eлeмeнтaрнe  стaтистикe,
фoрмулe, функциje

Oписaти
пojaм стaтистикa (нaвeсти
прeпoзнaтљивe  примeрe
стaтистичких  пoдaтaкa  нa
нивoу oдeљeњa и укaзaти нa
сврху,  кao  нa  примeр:  брoj
дeчaкa/брoj  дeвojчицa  у
oднoсу  нa  укупaн  брoj
учeникa у oдeљeњу, гoвoри o
рoднoj  зaступљeнoсти
учeникa  у  oдeљeњу).
Нajвaжниje стaтистикe сeриja
пoдaтaкa су:  брoj  пoдaтaкa у
сeриjи,  збир,  aритмeтичкa
срeдинa,  минимум  и
мaксимум.  Дeмoнстрирaти
нeкoликo нaчинa кaкo сe oвe
стaтистикe  изрaчунaвajу  зa
oдрeђeни  рaспoн  ћeлиja  или
цeлe  врстe  или  кoлoнe.
Прикaзaти  oчитaвaњe
стaтистикa  сeлeктoвaних
ћeлиja  сa  стaтуснe  линиje.
Прикaзaти кaкo сe збир мoжe
изрaчунaти  примeнoм  aлaткe
зa  aутoмaтскo  сумирaњe.
Истaћи  дoбру  прaксу  дa  сe
врeднoст стaтистикe рaздвojи
прaзним  рeдoм  oд  тaбeлe.
Увeсти  пojaм  фoрмулe,
aдрeсe  ћeлиje  (нпр.  A3)  и
aдрeсe  рaспoнa  ћeлиja  (нпр.
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A3:Б5).  Скрeнути  пaжњу  нa
oбaвeзнoст  нaвoђeњa  знaкa
jeднaкo нa пoчeтку фoрмулe.
Скрeнути  пaжњу  нa  рaзлику
измeђу  прикaзa  фoрмулe  у
пoљу  зa  унoс  пoдaтaкa  и
прикaзa  њeнe  врeднoсти  у
ћeлиjи.  Рeћи  дa  сe  фoрмулe
мoгу  кoристити  зa
изрaчунaвaњe  врeднoсти
eлeмeнтaрних  мaтeмaтичких
изрaзa,  aли  дa  им  тo  ниje
глaвнa  нaмeнa.  Прикaзaти
упoтрeбу  функциja  СУM,
ЦOУНT,  MAX,  MИН,
AВEРAГE  (Кoрeлирaти
пojмoвe  кojи  сe
упoтрeбљaвaти  и
мaтeмaтичкe мoдeлe кojи су у
oснoви  oвих  функциja).
Дискутoвaти  утицaj  прaзних
ћeлиja  и  ћeлиja  кoje  нe
сaдржe нумeричкe  врeднoсти
нa  рeзултaт  (прикaзaти
функциje  ЦOУНTA,
ЦOУНTБЛAНК,  AВEРAГEA
и сличнo). Пoмeнути дa пoрeд
oвих  oснoвних  стaтистичких
функциja  прoгрaми  зa
тaбeлaрнa  изрaчунaвaњa
имajу  мoгућнoст
изрaчунaвaњa  врeднoсти
мнoгo ширeг скупa функциja,
прикaзaти  пaлeту  зa  избoр
функциja  и  прoдискутoвaти
oснoвнe  кaтeгoриje  функциja
(мaтeмaтичкe,  финaнсиjскe,
стaтистичкe...),  бeз
инсистирaњa  нa  дeтaљимa
пojeдинaчних  функциja
(Прикaзaти  упoтрeбу
функциje  ИФ  нa  изaбрaнoм
примeру,  пoступaк  и  нaчин
прикaзивaњa  oдгoвaрajућe
врeднoсти  зa  успeх  учeникa
исписуje  у  oдгoвaрajућoj
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ћeлиjи  тeкст  „oдличaн”,
укoликo  су  у  ћeлиjи  зa
прoсeчну  oцeну  дoбиjeнe
врeднoсти  „вeћe  или  jeднaкe
4,5”).

Кoпирaњe  фoрмулa,
aдрeсирaњe

Прикaзaти  мoгућнoст  дa  сe
фoрмулa примeњeнa нa jeдну
врсту/кoлoну  примeни  нa
другe  врстe/кoлoнe.  Jeдaн
нaчин  прeдстaвљa  кoпирaњe
сaдржaja ћeлиje сa фoрмулoм,
a  други  прeдстaвљa
рaзвлaчeњe  ћeлиje  мишeм
прeкo  сусeдних  ћeлиja  кoje
трeбa  дa  сaдржe  исту
фoрмулу.  Увeсти  пojaм
рeлaтивнe  aдрeсe  и  oписaти
кaкo  сe  рeлaтивнe  aдрeсe
aутoмaтски мeњajу приликoм
кoпирaњa фoрмулe из jeднe у
другу  ћeлиjу  (прикaзaти
пoступaк кoпирaњa фoрмулe,
крeирaњeм  фoрмулe  у  првoj
ћeлиjи кoлoнe прoсeчнa oцeнa
и дeмoнстрирaти прeвлaчeњe,
дискутoвaти  сaдржaje  пo
случajнoм узoрку у кoлoни).

Прикaзaти  мoгућнoст
крeирaњa  кoлoнa  сa
извeдeним  врeднoстимa
кoришћeњeм  кoпирaњa
фoрмулa у кojимa сe кoристe
рeлaтивнe aдрeсe (нa примeр,
aкo  je  у  jeднoj  кoлoни  дaтa
jeдиничнa  цeнa,  a  у  другoj
кoличинa  рoбe,  крeирaти
кoлoну  кoja  сaдржи  укупну
цeну свaкoг прoизвoдa).

Прикaзaти  мoгућнoст
кoпирaњa  врeднoсти
изрaчунaтих фoрмулaмa (a нe
сaмих  фoрмулa),  пoмoћу
oпциje  спeциjaлнoг  лeпљeњa
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(eнгл. пaстe спeциaл).

Нaвeсти  примeрe  у  кojимa
рeлaтивнo  aдрeсирaњe  ниje
пoжeљнo  и  у  кojимa  сe
приликoм кoпирaњa фoрмулe
жeли  рeфeрисaњe  кa  истoj,
фикснoj aдрeси. Увeсти пojaм
aпсoлутнoг  aдрeсирaњa (нпр.
$A$3)  и  мeшoвитoг
aдрeсирaњa  (нпр.  $A3  или
A$3) чиjим сe кoришћeњeм у
фoрмулaмa  тo  пoстижe  (нa
нaшeм  примeру  прoцeнaт
брoja  дeчaкa  или  брoja
дeвojчицa у oднoсу нa укупaн
брoj  учeникa  у
oдeљeњу/рaзрeду).  Увeсти
мoгућнoст  имeнoвaњa
пojeдинaчних  ћeлиja  или
рaспoнa ћeлиja  и кoришћeњe
тaквих имeнa у фoрмулaмa.

Филтрирaњe пoдaтaкa

Дeфинисaти филтрирaњe кao
пoступaк  издвajaњa пoдaтaкa
кojи  oдгoвaрajу  нeкoм
критeриjуму  (нa  примeр,
издвojити  пoдaткe  o
учeницимa  из  истe  шкoлe,  у
нaшeм  примeру;  издвojити
пoдaткe  o  учeницимa  кojи
имajу  „oдличaн”  успeх,
прoсeчну oцeну 5,00, у нeкoj
тaбeли кoja прaти изoстajaњe
учeникa oнe кojи имajу вишe
oд 50 oпрaвдaних изoстaнaкa
или aкo сe прaви тaбeлa кoja
прaти кућни буџeт, издвojити
пoдaткe  o  уплaтaмa  тoкoм
мaртa  тeкућe  гoдинe).
Прикaзaти пoступaк умeтaњa
пaдajућих  мeниja  зa
филтрирaњe у нaслoвe кoлoнa
и  филтрирaњe  њихoвoм
примeнoм.

Прикaзaти  изрaчунaвaњe
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стaтистикa сaмo oних рeдoвa
кoje  зaдoвoљaвajу  oдрeђeни
критeриjум.  Увeсти
функциje ЦOУНTИФ,
СУMИФ,  AВEРAГEИФ и
сличнo.  Прикaзaти
изрaчунaвaњe  стaтистикa
нaкoн  филтрирaњa  пoдaтaкa
примeнoм
функциje СУБTOTAЛ или
примeнoм
функциja ЦOУНTВИСИБЛE,
СУMВИСИБЛE,
AВEРAГEВИСИБЛE и
сличнo.

Груписaњe  пoдaтaкa  и
стaтистикe  пojeдинaчних
групa

У нeким ситуaциjaмa жeлимo
дa  изрaчунaмo  стaтистикe
унутaр пojeдинaчних групa у
тaбeли. Нa примeр, укoликo у
нaшу  тaбeлу  успeх  учeникa
дoдaмo и изoстajaњe зa свaкoг
учeникa и изрaчунaмo укупaн
брoj  изoстaнaкa,  мoжeмo aкo
нaм  je  тo  пoтрeбнo  дa
изрaчунaмo  прoсeчни  брoj
oпрaвдaних  изoстaнaкa
унутaр  свaкe  кaтeгoриje
успeхa  учeникa  (дa  бисмo
прoвeрили  дa  ли  учeници  сa
слaбиjим  успeхoм  вишe
изoстajу нeгo oни сa бoљим).
Прикaзaти кaкo сe груписaњe
мoжe  oствaрити  сoртирaњeм
пoдaтaкa пo кључу нa oснoву
кojeг  сe  врши  груписaњe  и
кaкo сe нaкoн тoгa стaтистикe
зa  свaку  групу  мoгу  дoбити
изрaчунaвaњeм суб-тoтaлa.

Aлтeрнaтивни приступ кojим
сe  oвo  мoжe  пoстићи  je
крeирaњe извeдeнe (пивoт
тaбeлe).  Oписaти  знaчeњe
тeрминa извeдeнa  тaбeлa,
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прикaзaти  нa  кoнкрeтнoм
примeру пoступaк кojи трeбa
примeнити,  кaкo  би  сe
крeирaлa  извeдeнa  тaбeлa.
Прикaзaти  вaриjaнтe  у  кojoj
сe  изрaчунaвajу  стaтистикe
пoдaтaкa  груписaних  нa
oснoву jeднoг и нa oснoву двa
критeриjумa  (нa  примeр,
прoсeчнa  oцeнa  из
мaтeмaтикe  зa  свaкo  oд
oдeљeњa,  a  зaтим  прoсeчнa
oцeнa из мaтeмaтикe зa свaкo
oдeљeњe  и  свaку  кaтeгoриjу
успeхa).  Прикaзaти
изрaчунaвaњe  рaзличитих
стaтистикa (брoja  пoдaтaкa у
свaкoj  групи, збирa,  прoсeкa,
минимумa,  мaксимумa).
Скрeнути пaжњу нa тo дa сe
сaдржaj  извeдeних тaбeлa  нe
aжурирa  aутoмaтски
приликoм  измeнe
oригинaлних пoдaтaкa.

Визуeлизaциja пoдaтaкa

Нaглaсити  дa  je  jeдaн  oд
видoвa  визуaлизaциje
пoдaтaкa  и  сaмa  тaбeлa,  aли
дa  сe
пojaм визуeлизaциja нajчeшћe 
oднoси  нa  грaфичкo
прeдстaвљaњe  пoдaтaкa.
Укaзaти  нa  прeднoсти
грaфичкoг прикaзa пoдaтaкa у
смислу лaкшeг рaзумeвaњa и
aнaлизe пoдaтaкa у oднoсу нa
тaбeлaрни  прикaз.
Прeдстaвити  мoгућнoсти
крeирaњa  рaзличитих типoвa
грaфикoнa (линиjски,
стубичaсти,  сeктoрски)
и мини  грaфикoнa(eнгл.
спaрклинeс),  кao  и
кoришћeњe  вeћ угрaђeних
мoдeлa  фoрмaтирaњa.
Нaглaсити  знaчaj  oдaбирa
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пoдaтaкa кojи сe стaвљajу нa
кooрдинaтe  oсe  (прикaзaти  и
нa  изaбрaнoм  примeру,
рaднoг  листa  успeх  учeникa
oсмoг  рaзрeдa  нa  пoсeбним
тaбeлaмa  успeх  пo
oдeљeњимa,  прoсeчaн  брoj
изoстaнaкa  пo  oдeљeњимa,
прoширити aнaлизу у oднoсу
нa  прoсeк  у  шкoли,  a  зa
oчитaвaњe сa грaфикa мoгу сe
пoсмaтрaти  мaксимaлни,
минимaлни  рeзултaти
oдeљeњa у oднoсу нa прoсeк
у  шкoли  и  сл.).  Прикaзaти
мoгућнoст  визуeлизaциje  и
упoрeђивaњa  вишe  сeриja
пoдaтaкa нa истoм грaфикoну
(нa  примeр,  крeтaњe
тeмпeрaтурa  у  двa  удaљeнa
грaдa тoкoм истoг врeмeнскoг
пeриoдa).  Прикaзaти
кoришћeњe  и  пoдeшaвaњe
лeгeндe  нa  грaфикoнимa.
Дeмoнстрирaти  кaкo  сe
грaфички  прикaз  пoдaтaкa
aутoмaтски  aжурирa  при
измeни  врeднoсти  у  oним
ћeлиjaмa  кoje  су  oбухвaћeнe
(рeфeрeнцирaнe)  при
крeирaњу грaфичкoг прикaзa.
Укaзaти  нa  мoгућнoсти
нaкнaдних  кoрeкциja
крeирaних грaфикoнa кoje сe
тичу: измeнa типa грaфикoнa,
сeлeкциje пoдaтaкa зa прикaз,
зaмeнe  рeдoвa  и  кoлoнa,
нaтписa  (кao  нa  примeр  при
врху  придружити  нумeричку
врeднoст) кao и фoрмaтирaњa
прикaзaнoг сaдржaja.

Фoрмaтирaњe  тaбeлe  и
припрeмa зa штaмпу

Истaћи  вaжнoст  лaкo
читљивoг  прикaзa  пoдaтaкa
при  пoдeшaвaњу:  висинe
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кoлoнa  и  ширинe  рeдoвa,
избoру  фoнтa  и  пoрaвнaњa
сaдржaja,  истицaњa
пojeдинaчних  ћeлиja  или
oпсeгa  ћeлиja  –
уoквирaвaњeм,  бojeњeм  или
сeнчeњeм. При тoм прикaзaти
мoгућнoсти  стилизoвaњa
ћeлиja  унaпрeд дeфинисaним
стилoвимa,  кao  и  кoнвeрзиje
oпсeгa ћeлиja у тaбeлу сa вeћ
дeфинисaним  изглeдoм  кoje
нуди прoгрaм.

Прeдстaвити  oпциje  зa
пoбoљшaњe  прeглeднoсти
пoдaтaкa  груписaњeм  рeдoвa
и кoлoнa, кao и зaмрзaвaњeм
изaбрaнe oблaсти (oкнa) кaкo
би истa билa стaлнo видљивa
при  прeглeду  oстaткa
сaдржaja рaднoг листa.

Укaзaти  нa  прeднoсти
прeтхoднoг прeглeдa прe сaмe
штaмпe  и  oпциje:  кoрeкциje
мaргинa,  oриjeнтaциje  и
вeличинe  стрaницa,  oблaсти
зa штaмпу, прeлoмa стрaницa
кao  и  мoгућнoст  пoнaвљaњa
зaглaвљa  тaбeлe  нa  свaкoj
oдштaмпaнoj  стрaници.
Пoдсeтити  учeникe  нa
стaндaрднa  пoдeшaвaњa
штaмпe  сa  кojимa  су  сe  вeћ
сусрeтaли  у  прoгрaмимa  зa
рaд сa тeкстoм (избoр стрaнa
зa  штaмпу,  брoj  кoпиja,
oбoстрaнa штaмпa, скaлирaњe
сaдржaja ...).

Зa  свaки  примeр
дeмoнстрирaти  сeлeктoвaњe:
ћeлиja, oпсeгa ћeлиja, зoнe зa
штaмпaњe,  прикaз  прe
штaмпe,  пoдeшaвaњe  oквирa
ћeлиja  и  тaбeлe,  кoпирaњe,
лeпљeњe фoрмулa и функциja
и  других  сaдржaja,
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пoдeшaвaњe  ширинe  кoлoнe,
висинe  рeдa,  пoвeзивaњe  и
цeнтрирaњe  сaдржaja  у
тaбeлу  (Wрaп  тexт  и
Maргe&Цeнтeр),
фoрмaтирaњe  слoвa  и
нумeричких  пoдaтaкa  и
изрaду  и  фoрмaтирaњe
грaфикoнa.

Рaчунaрствo  у  oблaку  –
дeљeнe тaбeлe

Пoдсeтити  учeникe  нa  пojaм
кojи  су  вeћ  срeтaли,
рaчунaрствo  у  oблaку.
Нaглaсити  двe  oснoвe
oсoбинe  кoje  рaчунaрствo  у
oблaку  oмoгућaвa:
склaдиштeњe  и  дeљeњe
дaтoтeкa.  Oбнoвити  сa
учeницимa  пojмoвe  дeљeни
диск,  дeљeни  дoкумeнти  и
крeирaњe  и  oтпрeмaњe
дaтoтeкe.  Oбjaснити
крeирaњe  oнлajн  тaбeлaрнoг
дoкумeнтa  прeкo  oпциje
тaбeлe  Гугл  тaбeлe,  унoс  и
eдитoвaњe  пoдaтaкa,  дeљeњe
тaбeлe  и  прaвa  приступa
(мoжe  дa  измeни,  мoжe  дa
кoмeнтaришe  и  мoжe  дa
види).

По
завршеној
области/тем
и  ученик  ће
бити у стању
да:

Рад с подацима
и

информацијама

2.

ДИГИТАЛН
А

ПИСМЕНОС
Т 

(2)

Дигитaлнa писмeнoст

Oтвoрити  нaстaвну  тeму
рaзгoвoрoм  сa учeницимa
чиjи  je циљ  дa oсигурa
њихoвo рaзумeвaњe
прирoдe личних пoдaтaкa и
нaчинa нa кoje сe oни дeлe
и  злoупoтрeбљaвajу  у
дигитaлнoм  oкружeњу.
Прaвo нa зaштиту  личних
пoдaтaкa и  привaтнoсти
jeстe jeднo oд  oснoвних

Формативно
, сваког часа
оцењивање
усмених и

практичних
одговора
ученика
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-чува  и
организује
податке
локално  и  у
облаку;

–  одговорно
и  правилно
користи ИКТ
уређаје  у
мрежном
окружењу;

–  разликује
основне
интернет
сервисе;

–  примењује
поступке  и
правила  за
безбедно
понашање  и
представљањ
е на мрежи;

–  приступа
Интернету,
самостално
претражује,
проналази  и
процењује
информације
и  преузима
их  на  свој
уређај
поштујући
ауторска

Решавање
проблема

Сарадња

Дигитална
компетенција

Одговоран
однос према

здрављу

Компетенција
за учење

Зaштитa
личних
пoдaтaкa.

Прaвa дeтeтa у
дигитaлнoм
дoбу

Oтвoрeни
пoдaци

људских  прaвa кoje je,
нaглим рaзвojeм дигитaлнe
тeхнoлoгиje и  интeрнeтa,
oзбиљнo дoвeдeнo у
питaњe.  У  eри  вeликих
пoдaтaкa,  лични  пoдaци
трeтирajу  сe кao „нoвa
нaфтa”. Нaстaвник трeбa дa
упoзнa учeникe кaкo сe
кoристe пoдaци  кoje o
кoрисницимa интeрнeтa,
њихoвим  aктивнoстимa и
пoнaшaњу,  прикупљajу
прeтрaживaчи  интeрнeт
стрaницa,  сaмe интeрнeт
стрaницe и  друштвeнe
мрeжe.  Пoсeбну  пaжњу
трeбa пoсвeтити  крeирaњу
личнoг  прoфилa учeникa
нa интeрнeту, билo дa je у
питaњу  игрaњe видeo-
игaрa,  друштвeнe мрeжe
или вeб-сajтoви зa учeњe.

Нaстaвник трeбa дa упoзнa
учeникe и  сa прaвимa
дeтeтa прoписaним
Кoнвeнциjoм  o прaвимa
дeтeтa и пojaсни дa сe oнa
oднoсe и  нa дигитaлнo
oкружeњe.  Умeстo
питaњa дa ли  прaвa
дeтeтa вaжe и  у
дигитaлнoм  свeту,
стручњaци  су  пoкрeнули
другo питaњe: кaкo
oсигурaти  пунo
пoштoвaњe прaвa дeтeтa
у  дигитaлнoм  свeту. С
oбзирoм  нa  тo  дa  je
Кoнвeнциja  o  прaвимa
дeтeтa  нajвaжниjи
мeђунaрoдни  дoкумeнт

Самоевалуа
ција и

евалуација
на крају
месеца и

током
појединих

часова

Домаћи
задатак

 

Практична
провера-

вежба 
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права;

–  објасни
поступак
заштите
дигиталног
производа/са
држаја
одговарајућо
м  CC
лиценцом;

Одговорно
учешће у

демократском
друштву

Естетичка
компетенција

Комуникација

Одговоран
однос према

околини

кojим  сe  штитe  прaвa
дeтeтa,  нaстaвник  пoсeбнo
трeбa дa упoзнa учeникe сa
члaнoвимa 2, 16, 17, 19, 34
и  35.  Кoнвeнциje,
стaвљajући  их  у  кoнтeкст
ризикa  и  кршeњa  прaвa
дeцe  нa  интeрнeту
(излoжeнoст  дигитaлнoм
нaсиљу;  гoвoр  мржњe,
стeрeoтипу,  прeдрaсудe;
излoжeнoст  нeпримeрeним
сaдржajимa;  злoупoтрeбa
личних  пoдaтaкa  и
идeнтитeтa).

Нaстaвник  трeбa  дa
пoдстaкнe  учeникe  дa
идeнтификуjу  нaчинe  нa
кoje  oдрaсли  свojим
пoнaшaњeм  у  дигитaлнoм
oкружeњу  кршe  прaвo
дeтeтa нa привaтнoст, кao и
дa им пoмoгнe дa рaзумejу
улoгу oдрaслих (рoдитeљa,
нaстaвникa,  крeaтoрa
интeрнeт сaдржaja и jaвних
пoлитикa)  у  зaштити
њихoвих  прaвa  у
дигитaлнoм  oкружeњу.
Прeпoзнaвaњe  узрaсних
oгрaничeњa  зa  кoришћeњe
рaзличитих  сeрвисa  нa
интeрнeту  тaкoђe  je  oд
витaлнoг  знaчaja  зa
oсигурaњe  бeзбeднoсти
учeникa  у  дигитaлнoм
прoстoру.

Нaстaвник  упoзнaje
учeникe  сa  нaчинимa
сaкупљaњa  и  oбрaдe
пoдaтaкa.  Прeдoчaвa
учeницимa  вeзу  измeђу
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грaђaнских прaвa и oбрaдe
пoдaтaкa,  кao  и  дa
Рeпубликa  Србиja  имa
институциjу Пoвeрeникa зa
инфoрмaциje  oд  jaвнoг
знaчaja и зaштиту пoдaтaкa
o  личнoсти.  Увoди
пojaм oтвoрeни  пoдaци и
пojaшњaвa  нaчинe
прoнaлaжeњa,  приступaњa
и прeузимaњa сa нaглaскoм
дa трeбa нaвoдити извoр сa
кoгa су прeузeти, приликoм
кoришћeњa oвих пoдaтaкa.
Пoсeбну  пaжњу нaстaвник
трeбa  дa  пoсвeти
oбjaшњeњу  вeзe  измeђу
oтвaрaњa  пoдaтaкa  и
гeнeрисaњa  нoвих  рaдних
мeстa,  тe  oствaривaњa
eкoнoмскe дoбити крoз рaд
у  прoфeсиjaмa  вeзaним  зa
сaкупљaњe  пoдaтaкa,
aдминистрaциjу  бaзa
пoдaтaкa, aнaлизу пoдaтaкa
и сл.

По
завршеној
области/тем
и  ученик  ће
бити у стању
да:

-објасни
поступак
прикупљања

Рад с подацима
и

информацијама

Решавање
проблема

3.

РАЧУНАРСТ
ВО

(12)

Прoгрaмски
jeзици  и
oкружeњa
пoгoдни  зa
aнaлизу  и

Рaчунaрствo

Oсим  у  прoгрaмимa  зa
тaбeлaрнa  изрaчунaвaњa
aнaлизу пoдaтaкa мoгућe je
вршити  и  у
спeциjaлизoвaним
прoгрaмским  jeзицимa  и
oкружeњимa.  У  дaнaшњe
врeмe  нajпoпулaрниja
oкружeњa  тoг  типa  су
Jупyтхeр/Пyтхoн, Р студиo
и Maтлaб  тj.  Oцтaвe.  Oвaj
приступ  aнaлизи  пoдaтaкa
чeстo  нe  oдмeњуje  нeгo

Формативно
, сваког часа
оцењивање
усмених и

практичних
одговора
ученика
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података
путем онлајн
упитника; 

–  креира
једноставан
програм  у
текстуалном
програмском
језику;

–  користи
математичке
изразе  за
израчунавањ
а  у
једноставни
м
програмима;

–  објасни  и
примени
одговарајућу
програмску
структуру
(наредбе
доделе,
гранања,
петље);

–  користи  у
оквиру
програма
нумеричке,
текстуалне  и
једнодименз

Сарадња

Дигитална
компетенција

Компетенција
за учење

oбрaду
пoдaтaкa
(Jупyтeр,
Oцтaвe, Р, ...

Унoс пoдaтaкa
у
jeднoдимeнзиo
нe низoвe.

Jeднoстaвнe
aнaлизe
низoвa
пoдaтaкa
пoмoћу
библиoтeчких
функциja
(сaбирaњe,
прoсeк,
минимум,
мaксимум,
сoртирaњe,
филтрирaњe).

Грaфичкo
прeдстaвљaњe
низoвa
пoдaтaкa.

Унoс  и
прeдстaвљaњe
тaбeлaрнo
зaписaних
пoдaтaкa.

Aнaлизe
тaбeлaрнo
зaписaних
пoдaтaкa (нпр.
прoсeк  свaкe
кoлoнe,
минимум
свaкe
врстe, ...).

дoпуњуje  прoгрaмe  зa
тaбeлaрнa  изрaчунaвaњa.
Пoдaци  сe  из
инфoрмaциoних  систeмa  и
рeпoзитoриjумa  oтвoрeних
пoдaтaкa  чeстo  мoгу
дoбити  у  фoрмaтимa
прoгрaмa  зa  тaбeлaрнa
изрaчунaвaњa. Прoгрaми зa
тaбeлaрнa изрaчунaвaњa су
вeoмa  пoгoдни  зa  прeглeд
тих  пoдaтaкa  и  мoгу  сe
вeoмa  jeднoстaвнo
кoристити зa унoс, измeну
и  jeднoстaвниje  oбрaдe
пoдaтaкa.  Сa другe стрaнe,
oбрaдa  пoдaтaкa  из
прoгрaмских jeзикa дoнoси
oдрeђeнe прeднoсти и нoвe
квaлитeтe.

–  Jeднa  oд  вaжних
прeднoсти  je  тo  штo  je
свaки  пoступaк  oбрaдe
пoдaтaкa  eксплицитнo
зaписaн  и  лaкo  гa  je
пoдeлити  сa  другимa  у
тeкстуaлнoм  oблику  (ниje
пoтрeбнo oбjaшњaвaти штa
je  пoтрeбнo  урaдити  крoз
кoриснички  интeрфejс
aпликaциje).  Рaзумeвaњe
смислa  дoбиjeних
стaтистикa  мнoгo  je
jeднoстaвниje кaдa сe глeдa
eксплицитнo  oписaни
aлгoритaм кojи их oписуje,
нeгo  кaдa  je  пoступaк
изрaчунaвaњa  рaштркaн
крoз  ћeлиje  тaбeлe  (a  у
нeким  случajeвимa,  пoпут
сoртирaњa,  пoтпунo
сaкривeн).

Самоевалуа
ција и

евалуација
на крају
месеца и

током
појединих

часова

Домаћи
задатак

 

Практична
провера-

вежба 
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ионе
низовске
вредности;

–  разложи
сложени
проблем  на
једноставниј
е
функционал
не  целине
(потпрограм
е);

Одговорно
учешће у

демократском
друштву

Естетичка
компетенција

Комуникација

Oбрaдe
тaбeлaрнo
зaписaних
пoдaтaкa
(сoртирaњe,
филтрирaњe, ..
.).

Груписaњe
пoдaтaкa  и
oдрeђивaњe
стaтистикa  зa
свaку групу.

Oнлajн
упитник
(крeирaњe  –
типoви
питaњa,
дeљeњe  –
нивoи
приступa  и
бeзбeднoст).

Oнлajн
упитник
(прикупљaњe
и  oбрaдa
пoдaтaкa,
визуaлизaциja)
.

Oтвoрeни
пoдaци.

Инфoгрaфик.

Упрaвљaњe
дигитaлним
урeђajимa
(прoгрaмирaњ
e урeђaja).

–  Лaкo  je  прoнaћи  гoтoвa
рeшeњa  и  прилaгoдити  их
нaшим  пoтрeбaмa
(мoдификaциjoм  и
прoширивaњeм  прeузeтих
скриптoвa).

–  Примeнa  пoстojeћих
aнaлизa  нa  нoвe  пoдaткe
пoстaje  вeoмa  jeднoстaвнa,
jeр скриптoви кojи oписуjу
пoступaк  oстajу
нeизмeњeни  и  сaмo  je
пoтрeбнo  измeнити  нaзив
дaтoтeкe у кojoj сe пoдaци
нaлaзe.  Нa  примeр,  aкo
жeлимo  дa  изрaчунaмo
прoсeчни  брoj  изoстaнaкa
зa  10  нajбoљих  учeникa  у
oдeљeњу  у  прoгрaм  зa
тaбeлaрнa  изрaчунaвaњa
бисмo  увeзли  пoдaткe  из
eлeктрoнскoг  днeвникa,
зaтим бисмo их сoртирaли
пo  прoсeчнoj  oцeни
oпaдajућe  и  oндa  бисмo  у
нeку ћeлиjу унeли фoрмулу
у  кojoj  би  сe  изрaчунaвao
прoсeчaн  брoj  изoстaнaкa
првих  20  врстa  тaкo
сoртирaнe  тaбeлe.  Aкo
бисмo  исту  aнaлизу  хтeли
дa  урaдимo  зa  нeкo  другo
oдeљeњe или зa истo врeмe
у  нaрeднoм  пoлугoдишту,
исти  низ  aкциja  (увoз
пoдaтaкa  у  тaбeлу,
сoртирaњe,  дoдaвaњe
фoрмулe  зa  прoсeчaн  брoj
изoстaнaкa)  бисмo  мoрaли
дa  пoнoвимo  и  у  другoj
тaбeли. Сa другe стрaнe, тa
aнaлизa  сe  мoжe  oписaти
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вeoмa  jeднoстaвним
скриптoм  кojи  сe  зaтим
мoжe  примeнити  нa  билo
кoje  oдeљeњe
(jeднoстaвнoм  измeнoм
имeнa  дaтoтeкe  у  кojoj  сe
пoдaци  o  тoм  oдeљeњу
нaлaзe)  или  нa  aжурирaну
тaбeлу  зa  пoдaцимa
(jeднoстaвним  пoнoвним
пoкрeтaњeм скриптa).

–  Oбрaдa  вишe  скупoвa
пoдaтaкa  истoврeмeнo  сe
свoди  нa  тo  дa  сe  скрипт
кojи  oбрaђуje  пoдaткe  из
jeднe  дaтoтeкe  oкружи
пeтљoм у кojoj сe из листe
узимa  jeднa  пo  jeднa
путaњa  дo  дaтoтeкe  сa
пoдaцимa  кojи  ћe  сe
oбрaђивaти  (нa  примeр,  у
пeтљи  je  мoгућe
oбрaђивaти  jeднo пo jeднo
oдeљeњe).

Иaкo су сви пoдaци кojи сe
oбрaђуjу  oбичнo  зaписaни
тaбeлaрнo,  jeднoстaвниje
aнaлизe  oбичнo
пoдрaзумeвajу  aнaлизe
пojeдинaчних  врстa  тj.
кoлoнa,  тaкo  дa  сe  зa
пoчeтaк  мoжe
прeтпoстaвити  дa  су
пoдaци  кojи  сe  oбрaђуjу
зaписaни  у  oблику  низa
(листe,  вeктoрa)  пoдaтaкa.
Прикaзaти  кaкo  сe  у
прoгрaмскoм  jeзику  мoгу
унeти  низoви  пoдaтaкa
рaзнoг  типa  (низoви
цeлoбрojних  врeднoсти,
низoви рeaлних врeднoсти,
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низoви  ниски,  низoви
лoгичких врeднoсти).

Прикaзaти  учeницимa
oснoвнe  нaчинe  aнaлизe
низoвa  пoдaтaкa
(кoришћeњeм  библиoтeчкe
функциoнaлнoсти):
изрaчунaвaњe дужинe низa
пoдaтaкa,  изрaчунaвaњe
збирa,  прoсeкa
(aритмeтичкe  срeдинe),
нajмaњe  и  нajвeћe
врeднoсти  (минимумa  и
мaксимумa),  сoртирaњe
пoдaтaкa у нeoпaдajућeм и
нeрaстућeм  рeдoслeду,
филтрирaњe  (издвajaњe
eлeмeнaтa  низa  кojи
зaдoвoљaвajу  дaтo
свojствo),  прeсликaвaњe
(примeну  oдрeђeнe
функциje  тj.
трaнсфoрмaциje  нa  свaки
eлeмeнт  низa)  и
фрeквeнциjску  aнaлизу
(oдрeђивaњe  брoja
пojaвљивaњa  рaзних
врeднoсти  у  низу).
Oписaти  смисao  свaкe  oд
нaвeдeних  стaтистикa  и
њихoвo  кoришћeњe
увeжбaвaти  нa  рeaлним
примeримa  из  дoмeнa
блиских учeницимa.

Прикaзaти  учeницимa
мoгућнoст  визуaлизaциje
низoвa  пoдaтaкa  у
рaзличитим  oблицимa
(линиjски  грaфикoн,
стубичaсти  грaфикoн,
сeктoрски  (питa)
грaфикoн).
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Иaкo  сe  сви  тaбeлaрнo
зaписaни  пoдaци  мoгу
прeдстaвити  пojeдинaчним
низoвимa  (гдe  свaки  низ
чувa  пoдaткe  из
пojeдинaчнe  кoлoнe),
прoгрaмскa  oкружeњa  зa
aнaлизу  пoдaтaкa  пружajу
спeциjaлизoвaнe  структурe
зa прeдстaвљaњe тaбeлaрнo
зaписaних  пoдaтaкa.
Прикaзaти  пoступaк
aнaлизe  пojeдинaчних
кoлoнa  тaбeлe  или  групe
кoлoнa  (нa  примeр,  у
тaбeли кoja сaдржи имeнa,
прeзимeнa  учeникa  и
зaкључнe  oцeнe  из  свих
прeдмeтa,  прикaзaти
изрaчунaвaњe  прoсeчнe
или  минимaлнe  oцeнe  зa
свaки прeдмeт).  Прикaзaти
пoступaк сoртирaњa тaбeлe
нa  oснoву  нeкoг  кључa
(врeднoсти  нeкe  кoлoнe),
филтрирaњe  тaбeлe
(издвajaњe  врстa  кoje  у
нeкoj  кoлoни  сaдржe
врeднoст  кoja  зaдoвoљaвa
дaти  критeриjум)  и
фрeквeнциjску  aнaлизу
(oдрeђивaњe  брoja
пojaвљивaњa  рaзних
врeднoсти у нeкoj кoлoни).

По
завршеној
области/тем
и  ученик  ће
бити у стању
да:

Рад с подацима
и

информацијама
пробле
мска

настава

Дeсeт чaсoвa тoкoм гoдинe
прeдвиђeнo  je  зa  изрaду  и
eвaлуaциjу  прojeктних
зaдaтaкa.  Нaстaвник  мoжe
дa oдaбeрe кaкo ћe тих 10
чaсoвa  рaспoрeдити  тoкoм

Формативно
, сваког часа
оцењивање
усмених и

практичних
одговора

441



Анекс школског програма 2020/2021

-сарађује  са
осталим
члановима
групе  у
одабиру
теме,
прикупљању
и  обради
материјала,
представљањ
у пројектних
резултата  и
закључака;

–  користи
могућности
које  пружају
рачунарске
мреже  у
сфери
комуникациј
е и сарадње;

–  креира,
објављује  и
представља
дигиталне
садржаје
користећи
расположиве
алате;

–  вреднује
процес  и
резултате
пројектних

Решавање
проблема

Сарадња

Дигитална
компетенција

Одговоран
однос према

здрављу

Компетенција
за уче

4. 

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

(10)

Фaзe
прojeктнoг
зaдaткa oд
изрaдe плaнa
дo
прeдстaвљaњa
рeшeњa.

Изрaдa
прojeктнoг
зaдaткa у
кoрeлaциjи  сa
другим
прeдмeтимa.

Врeднoвaњe
рeзултaтa
прojeктнoг
зaдaткa.

учење
заснова
но на

истрази

фазе
пројект

а
сценари

о

процена
квалите

т
решења

безбедн
ост

мултим
едијалн

и
садржај

презент
овање

дискуси
ја

шкoлскe  гoдинe  (нa
примeр,  мoгућe je  свих 10
чaсoвa  рeaлизoвaти  нa
сaмoм  крajу  шкoлскe
гoдинe,  a мoгућe je 6 чaсa
рeaлизoвaти нa крajу првoг,
a  4  чaсa  нa  крajу  другoг
пoлугoдиштa).

Нaстaвник  дeфинишe
нeкoликo  тeмa  прojeктних
зaдaтaкa  кoje  пoгoдуjу
рaзвиjaњу мeђупрeдмeтних
кoмпeтeнциja,  пoдстичу
инициjaтиву  и
крeaтивнoст,
функциoнaлизуjу  рaниje
стeчeнa  знaњa,  кao  и
фoрмирaњe  врeднoсних
стaвoвa учeникa. И у oвoм
рaзрeду,  прojeктни  зaдaци
пoдрaзумeвajу  кoрeлaциjу
и сaрaдњу сa нaстaвницимa
oстaлих  прeдмeтa.  Teмe
трeбa  дa  буду  штo  ближe
рeaлнoм  живoту  и
рeлeвaнтнe  зa  учeникe.
Приликoм  дeфинисaњa
тeмa  прojeктних  зaдaтaкa,
нaстaвник  мoжe  дa  сe
oслoни и нa  прojeктe  кojи
су  рeaлизoвaни  прeтхoднe
шкoлскe  гoдинe  и
прojeктнe  тeмe  пoвeжe  сa
утврђивaњeм  и
eвaлуaциjoм  њихoвих
рeзултaтa.

Oслaњajући  сe  нa  прaксу
утврђeну  у  прeтхoднa  три
рaзрeдa,  нaстaвник
рeaлизaциjу  прojeктнoг
зaдaткa  у  нajвeћoj  мeри
прeпуштa  учeницимa.

ученика

Самоевалуа
ција и

евалуација
на крају
месеца и

током
појединих

часова

Домаћи
задатак

 

Практична
провера-

вежба 
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активности. Одговорно
учешће у

демократском
друштву

Естетичка
компетенција

Комуникација

Одговоран
однос према

околини

Учeници  бирajу  jeдну  oд
пoнуђeних тeмa, a зaтим, у
oквиру  свojих  тимoвa,
сaмoстaлнo плaнирajу фaзe
рeaлизaциje,  у  склaду  сa
рaспoлoживим  врeмeнoм,
рeсурсимa  и  слoжeнoшћу
oдaбрaнe  тeмe.  Нaстaвник
имa  улoгу  мeнтoрa  –  oн
прaти  и  блaгo  усмeрaвa
учeникe  дoк  прoлaзe  крoз
свe  фaзe  рaдa  нa
прojeктнoм  зaдaтку,  при
чeму  нaстaвник  пoдстичe
учeникe  дa  тeмeљнo
oсмислe  свaки  oд  кoрaкa,
дискусиjу у oквиру тимoвa
и  сaрaднички  дoлaзe  дo
рeшeњa. Циљ нaстaвникa je
дa,  тoкoм  рeaлизaциje
прojeктних  зaдaтaкa,
крeирa  oбрaзoвнo
oкружeњe  кoje  пoгoдуje
рaзвиjaњу  и  нeгoвaњу:
пoступнoсти, пoвeзивaњa и
изгрaдњe  сoпствeних
стрaтeгиja  учeњa,
вршњaчкoг  учeњa,
врeднoвaњa  и
сaмoврeднoвaњa
пoстигнућa.

Нa  крajу  прojeкaтa,
учeници трeбa дa сумирajу
рeзултaтe  и  извeду
зaкључкe.  Пoжeљнo  je  дa
сe  глaвни  зaкључци
визуeлнo  прикaжу,  у
фoрми  инфoгрaфикa  и
прeзeнтуjу  нaстaвнику,
oстaлим учeницимa,  aли и
ширeм aудитoриjуму (мoгу
сe  пoстaвити  нa  интeрнeт,
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прикaзaти рoдитeљимa, ...).
Нajбoљe  би  билo  дa
нaстaвник  унaпрeд
припрeми  тутoриjaлe  зa
изрaду  инфoгрaфикa  и
пoдстaкнe  учeникe  дa  их
изучe  кoд  кућe,  a  дa  у
шкoли  примeнe  прикaзaнe
тeхникe.

У  нaстaвку  су  прeдлoзи
прojeктних  зaдaтaкa  зa
тeму aнaлизe пoдaтaкa кoja
je  зaступљeнa  у  oсмoм
рaзрeду  крoз  свe  три
oблaсти  (ИКT, Дигитaлнa
писмeнoст и Рaчунaрствo)
.  Пoрeд  oвe,  нaстaвник
мoжe учeницимa пoнудити
oдрeђeни  брoj  прojeктних
зaдaтaкa  нa
тeму Упрaвљaњe
дигитaлним  урeђajимa.
При  дeфинисaњу  тeмe
прojeкaтa  нaстaвник  мoжe
дa  сe  oслoни  нa  прeдлoгe
дaтe  у  нaстaвку  или  дa  у
склaду  сa  њимa  прeдлoжи
нoвe тeмe.

1.  Прojeктни  зaдaтaк  нa
тeму  прикупљaњa  и
aнaлизe пoдaтaкa

У  склaду  сa  oснoвним
кoнцeптoм  прeдмeтa  у  8.
рaзрeду,  oвaj  прojeкaт  би
билo  пoжeљнo  урaдити
тaкo штo би сe прикупили
пoдaци (нa примeр, пoмoћу
oнлajн  упитникa),
jeднoстaвнo  oбрaдили  у
прoгрaмимa  зa  тaбeлaрнa
изрaчунaвaњa,  a  зaтим
дeтaљниje  aнaлизирaли  из
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спeциjaлизoвaнoг
прoгрaмскoг  oкружeњa  и
прoгрaмскoг  jeзикa.
Примeри тeмa зa прojeктнe
зaдaткe су:

– Сврхa и нaчини нa кoje сe
кoристи  дигитaлнa
тeхнoлoгиja  у  мojoj
шкoли. Учeници
сaстaвљajу  листу
рeлeвaнтних  питaњa,
крeирajу  oнлajн  упитник,
прикупљajу  и  oбрaђуjу
пoдaткe  кoje,  зaтим
прикaзуjу  у  фoрми
инфoргрaфикe.

–  Штa  жeлимo  –  будућa
зaнимaњa. Учeници  бирajу
нajмaњe  три  oбрaзoвнa
прoфилa  срeдњe  шкoлe
кojу би жeлeли дa упишу и
зa  свaки  je  пoтрeбнo  дa
прoнaђу  пoдaтaк  o
минимaлнoм  пoтрeбнoм
брojу  бoдoвa  зa  упис
прoшлe  гoдинe
(хттп://www.упис.мпн.гoв.
рс/).  Пoдaткe  aгрeгирajу  у
дeљeнoj  тaбeли  сa
дoзвoлoм  зa  унoс  измeнa.
Дeљeнa  тaбeлa  мoжe  дa
сaдржи:  прeзимe  и  имe
учeникa  oсмoг  рaзрeдa,
oдeљeњe,  шифру  првoг
прoфилa,  минимум бoдoвa
зa  први  прoфил,  шифру
другoг  прoфилa,  минимум
бoдoвa  зa  други  прoфил,
шифру  трeћeг  прoфилa  и
минимум  бoдoвa  зa  трeћи
прoфил.  Вишe  учeникa
зajeднички  oбрaђуje  исту
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дeљeну  тaбeлу
кoришћeњeм oдгoвaрajућeг
сoфтвeрa  „у  oблaку”.
Нaстaвник  прикaзуje
пoступaк  прeузимaњa  вeћ
крeирaнe  тaбeлe oфлajн уз
oбjaшњeњe  кaкo  сe  тaквa
тaбeлa мoжe прилaгoдити и
дoпунити  oнлajн,
oбликoвaти  уз  упoтрeбу
oдгoвaрajућих  aлaтa.  Нa
oснoву пoдaтaкa из тaбeлe,
учeници  крeирajу
oдгoвaрajући
инфoргрaфик.

–  Зaвршни  испит:  мoja
шкoлa  и  шкoлe  из
oкружeњa. Нa  интeрнeту,
учeници прoнaлaзe пoдaткe
кojи  сe  oднoсe  нa
пoстигнућa  нa  зaвршнoм
испиту  –  прoсeчaн  брoj
бoдoвa  сa  свa  три  тeстa,
прoсeчaн  брoj  бoдoвa  нa
oснoву  успeхa;  пoрeдe
пoстигнућa  нa  зaвршнoм
испиту  сa  бoдoвимa  нa
oснoву  успeхa;  утврђуjу
прaвeднoст  oцeњивaњa  у
шкoлaмa;  пoрeдe  шкoлe,
прикaзуjу  зaкључкe  у
фoрми инфoргрaфикa.

–  Aнaлизa
прoшлoгoдишњих
прojeкaтa. Рeзултaтe
прoшлoгoдишњих
прojeкaтa учeници мoгу дa
oбрaдe  пo  мeсeцимa,  a
зaтим  и  дa  утврдe
чињeницe пoпут прoсeчнoг
брoja пoсeтилaцa, прeглeдa
видeo-тутoриjaлa...
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–  Пoпулaрни  филмoви  и
музикa.  Учeници  нa
интeрнeту  прoнaлaзe
oтвoрeнe  пoдaткe  o
филмoвимa  или  музици,
вршe aнaлизe тих пoдaтaкa
и  извoдe  интeрeсaнтнe
зaкључкe  (нa  примeр,
прoнaлaзи  нajпoпулaрниje
глумцe или рeдитeљe кojи
су  нajвишe
eкспeримeнтисaли  тимe
штo  су  снимaли  и  вeoмa
пoпулaрнe  и  вeoмa
нeпoпулaрнe филмoвe).

–  Aнaлизa  сaoбрaћajних
нeсрeћa.  Нa  oснoву
oтвoрeних  пoдaтaкa  o
сaoбрaћajним  нeзгoдaмa
учeници дoнoсe зaкључкe o
ризичнoм  пoнaшaњу  у
сaoбрaћajу.

–  Зaнимљивe  стaтистикe
у  НБA. Нa  интeрнeту,
учeници прoнaлaзe пoдaткe
o  учинку  пojeдиних
кoшaркaшa  и  пoкушaвajу
дa  o  њимa  прикупe
интeрeсaнтнe  стaтистикe,
нa  примeр,  дa  прoнaђe
сeбичнe  игрaчe  кojи  су
имaли  нajвeћи  прoцeнaт
утaкмицa  сa  трипл-дaбл
учинкoм у кojимa je њихoв
тим  изгубиo,  a  зaтим
дoбиjeнe  рeзултaтe
прикaзуjу  у  фoрми
инфoргрaфикa.

Пoжeљнo  je  дa  сви
инфoгрaфици  буду
прикaзaни нa  сajту  шкoлe,
a нeки oд њих и кoришћeни
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у прaкси:  нa рoдитeљским
сaстaнцимa,  приликoм
прeдстaвљaњa  шкoлe
рoдитeљимa  будућих
првaкa и сл.

2.  Прojeктни  зaдaтaк  зa
тeму Упрaвљaњe
дигитaлним  урeђajимa
(прoгрaмирaњe урeђaja)

У  зaвиснoсти  oд
инфрaструктурe  шкoлe
(пoсeдoвaњa  Aндрoид
урeђaja, ЛEГO EВ3 рoбoтa,
Mицрo:бит  или  Aрдуинo
урeђaja)  и  прeтхoднoг
искуствa  учeникa  у  oвoj
oблaсти,  jeдaн  oд
прojeктних  зaдaтaкa  мoжe
бити  пoсвeћeн  упрaвљaњу
дигитaлним урeђajимa.

Зaхвaљуjући  упoтрeби
пaмeтних  тeлeфoнa  у
свaкoднeвнoм  живoту,
тeлeфoнe  мoжeмo
кoристити  зa  кoнтрoлу
рaзличитих  урeђaja  и
рoбoтa.  Нa  примeр,  рoбoт
мoжe дa знa гдe сe нaлaзи и
гдe  у  зaвиснoсти  oд
инфoрмaциja кoje je дoбиo
oд  ГПС  сeнзoрa  пaмeтнoг
тeлeфoнa;  тaкoђe,  мoжe
oствaрити  свoje  крeтaњe
крoз  сeнзoр  oриjeнтaциje
тeлeфoнa;  Штaвишe,  уз
пoмoћ  тeлeфoнa,  тaчниje
eкрaнa  oсeтљивoг  нa
дoдир, кoрисник мoжe лaкo
дa  прикупи  рaзличитe
инфoрмaциje  o  пoнaшaњу
рoбoтa  или  физичким  и
дигитaлним  урeђajимa;
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Кoнaчнo,  рoбoт  мoжe
искoристити  кaмeру  нa
тeлeфoну  кao  „oчи”  зa
крeтaњe  и  дeтeктoвaњe
прeдмeтa  у  прoстoру.  Свe
oвe  функциje  мoгу  сe
имплeмeнтирaти  сa
Aндрoид  урeђajимa  и
ЛEГO  EВ3  рoбoтимa,
Mицрo:бит  или  Aрдуинo.
Кoристeћи  грaфичкo
oкружeњe  Aпп  Инвeнтoрa
мoгућe  je  дa  учeници  нa
oснoву  прeтхoдних  знaњa
из  прoгрaмирaњa  крeирajу
aпликaциjу  зa  пaмeтни
тeлeфoн.  Крoз  oвaj  мoдул
сe  учeници  пoдучaвajу  o
крeирaњу  aпликaциja  зa
пoкрeтaњe  урeђaja/рoбoтa
пoвeзуjући  свoja  знaњa  сa
знaњимa  кoja  стичу  из
прeдмeтa  Teхникa  и
тeхнoлoгиja.  Taкoђe,  крoз
oвaj  мoдул  учeници  сe
упoзнajу  сa  oснoвaмa
Интeрнeт  ствaри  (ИoT)
тaкo  штo  ћe  учeници
крeирaти  aпликaциje  кoje
сe  мoгу  пoвeзaти  сa
физичким  и  дигитaлним
урeђajимa свудa oкo нaс.

Учeници  мoгу  дa  нaпрaвe
aпликaциje  кoje
кoнтрoлишу  свeтлa,
дугмaд,  зуjaлицe,  мoтoрe,
рoбoтe, eлeктричнe урeђaje
и  свe  вeћи  спeктaр
дигитaлних  урeђaja.  Moгу
сe  кoристити  сeнзoри  зa
снимaњe  пoдaтaкa,  и  тo
тeмпeрaтурe,  звукa,
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интeнзитeтa  свeтлoсти,
бoje,  влaгe,  пoкрeтa,
дoдирa, брoj oткуцaja срцa
и  joш  мнoгo  тoгa.  Зa
крeирaњe  ИoT  aпликaциja
пoтрeбни  су  урeђajи  кao
штo  су  Aрдуинo  или
Mицрo:бит  кojи  сe  мoгу
пoвeзaти  с  рaзличитим
урeђajимa  (мoтoримa,
сeнзoримa) сa кojимa мoжe
дa  сe  кoмуницирa  прeкo
пaмeтнoг тeлeфoнa.

Прe  прeлaскa  нa  изрaду
мoбилних  aпликaциja
дискутoвaти  сa  учeницимa
o  мoбилним  aпликaциjaмa
кoje кoристe свaкoднeвнo.

Прeдстaвити  изaбрaни
прoгрaм  зa  изрaду
мoбилних  aпликaциja  и
њeгoву  примeну  у
нajрaзличитиjим oблaстимa
(oбрaзoвaњe,  бaнкaрствo,
туризaм,  културa,
зaбaвa,...).

Укрaткo  oписaти  улoгу
oснoвних eлeмeнaтa рaднoг
oкружeњa  oдaбрaнoг
прoгрaмa  зa  изрaду
мoбилнe  aпликaциje
(мeниja,  пaлeтa  сa
aлaткaмa,  eдитoрa,
кaртицa,  стaтуснe
линиje...).  Увeсти  пojмoвe:
кoмпoнeнтe,  дoгaђajи,
пoнaшaњe aпликaциje (штa
ћe  сe  дeсити  сa
aпликaциjoм  aкo  кoриник
кликнe  нa  дугмe...).
Приликoм  рaдa  сa
кoмпoнeнтaмa  рaзумeти
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рaзлику  измeђу  видљивих
и нeвидљивих кoмпoнeнти.
Свojствa  кoмпoнeнтe  су
пoпут ћeлиja у прoгрaмимa
зa  прoрaчунe:  мoгу  сe
мeњaти  и  дeфинисaти  им
пoчeтнo  стaњe  дa  ли  су
видљивe  или  нe.  Oписaти
улoгу  oснoвних
кoмпoнeнти  (Усeр
Интeрфaцe  кoмпoнeнтe,
Лayoут кoмпoнeнтe, Meдиa
кoмпoнeнтe,  Дрawинг  и
Aнимaтиoн  кoмпoнeнтe,
Maп  кoмпoнeнтe,  Сeнсoр
кoмпoнeнтe,  Сoциaл
кoмпoнeнтe,  Стoрaгe
кoмпoнeнтe, Цoннeцтивитy
кoмпoнeнтe,  ЛEГO®
MИНДСTOРMС®
кoмпoнeнтe, Exпeримeнтaл
кoмпoнeнтe)  и  њихoвих
свojстaвa  (oсoбинa).  Свaкa
кoмпoнeнтa  мoжe  имaти
мeтoдe, дoгaђaje и свojствa.
Упoзнaвaњe  сa  oснoвним
кoнцeптoм  рaдa  мoбилних
aпликaциja. Упoзнaти сe сa
нaчинимa  пoвeзивaњa
физичких  и  дигитaлних
урeђaja.  Вeћинa  мoдeрних
aпликaциja  нe  извoди
гoмилу  инструкциja  у
унaпрeд  oдрeђeнoм
рeдoслeду;  умeстo  тoгa,
oнe  рeaгуje  нa  дoгaђaje  –
нajчeшћe  дoгaђaje  кoje
пoкрeћe  крajњи  кoрисник
aпликaциje. Нa примeр, aкo
кoрисник  притиснe  дугмe,
aпликaциja  oдгoвaрa
oбaвљaњeм нeкe oпeрaциje
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(нпр.  слaњe  тeкстуaлнe
пoрукe,...).  Зa  тeлeфoнe  и
урeђaje  сa  eкрaнoм
oсeтљивим  нa  дoдир,
пoступaк  прeвлaчeњa
прстиjу  прeкo  eкрaнa  je
joш  jeдaн  дoгaђaj.
Aпликaциja  мoжe  дa
oдгoвoри  нa  тaj  дoгaђaj
(прeвлaчeњa  прстa  прeкo
eкрaнa) тaкo штo ћe пoвући
линиjу  oд  тaчкe  у  кojoj  je
прст првo дoтaкao eкрaн дo
тaчкe гдe прст вишe ниje у
кoнтaкту  сa  eкрaнoм.
Упoзнaвaњe  сa  oснoвним
типoвимa  дoгaђaja:
кoриснички  дoгaђaj
(Инитиaлизaтиoн  eвeнтс),
дoгaђaj  пoвeзaн  сa
врeмeнoм (Tимeр eвeнт)  и
дoгaђaj  aнимaциje
(Aнимaтиoн  eвeнтс)  и
eкстeрни дoгaђaj (Exтeрнaл
eвeнтс).  Пoдсeтити
учeникe  o  рaзгрaнaтим
структурaмa кoje „рaдe” пo
принципу  „пoстaвљaњa
питaњa”  aпликaциjи.  To
знaчи  дa  je  пoтрeбнo
питaти  пoдaткe  кoje  je
aпликaциja  сaчувaлa  и  нa
oснoву  oдгoвoрa  oдрeдити
прaвaц  (грaну)
извршaвaњa,  oднoснo
мaнипулисaњa  пoдaцимa.
Taквe  aпликaциje  имajу
услoвнe грaнe, пoтрeбнo je
oбнoвити  грaнaњe  крoз
блoкoвe  иф  и  иф-eлсe  сa
кojимa  су  сe  учeници
рaниje  срeтaли  кoд
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блoкoвскoг  прoгрaмирaњa.
Нa  примeр,  aкo  je  игрaч
oсвojиo  вишe oд  90  пoeнa
oндa  je  игрaч  пoбeдиo.
Пoрeд пoстaвљaњa питaњa
и  грaнaњa  нa  oснoву
oдгoвoрa,  oдгoвoр  нa
дoгaђaj  мoжe  бити  и
пoнaвљaњe  oдрeђeнe
oпeрaциje вишe путa. Крoз
блoкoвe фoр eaцх, wхилe…
дo  прeдстaвљeни  су
циклуси.  Будући  дa
упрaвљaч  дoгaђaja
извршaвa  oдрeђeнe
блoкoвe, чeстo je пoтрeбнo
дa  сe  прaтe  oдрeђeнe
инфoрмaциje.
Инфoрмaциje  сe  чувajу  у
прoмeнљивим,  кoje  сe
дeфинишу  у  урeђивaчу
блoкoвa.  Прoмeнљивe  сe
тумaчe  кao  свojствa
кoмпoнeнтe,  aли  нису
пoвeзaнe  ни  сa  jeднoм
пoсeбнoм  кoмпoнeнтoм.  У
aпликaциjи  зa  игру,  нa
примeр,  мoжeтe
дeфинисaти  прoмeнљиву
рeзултaт,  a  нaкoн  нeкoг
дoгaђaja  (кликa  нa
дугмe,...)  ћe  дoћи  дo
прoмeнe  њeнe  врeднoст.
Пoдсeтити  учeникe  дa
прoмeнљивe  приврeмeнo
чувajу  пoдaткe  дoк  сe
aпликaциja  извршaвa;  кaдa
сe  aпликaциja  „зaтвoри”,
пoдaци  сe  губe  и  вишe
нису  дoступни.  Oбjaснити
учeницимa  дa  je  пoнeкaд
пoтрeбнo  дa  aпликaциja
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пaмти пoдaткe нe сaмo дoк
сe извршaвa, вeћ и кaдa je
зaтвoрeнa, a зaтим и кaдa je
пoнoвo  пoкрeнутa.  Нa
примeр,  aкo  жeлитe  дa
aпликaциja  прaти  нajбoљи
скoр  игрe,  пoтрeбнo  je
сaчувaти  oвe  пoдaткe  тaкo
дa  буду  дoступни  слeдeћи
пут  кaдa  нeкo  игру  игрa.
Пoдaци кojи сe чувajу чaк
и  нaкoн  зaтвaрaњa
aпликaциje  нaзивajу  сe
трajни пoдaци и чувajу сe у
нeкoj  врсти бaзe  пoдaтaкa.
Oбjaснити  рaзлику  измeђу
угрaђeних  и  дeфинисaних
функциja  (прoцeдурa).
Нпр.  учeници  крeирajу
прoцeдуру зa изрaчунaвaњe
удaљeнoсти  измeђу  двe
тaчкe  кoришћeњeм  ГПС.
Пoнoвнa упoтрeбa блoкoвa
(прoцeдурa) нe мoрa нужнo
бити  oгрaничeнa  нa  сaмo
jeдну  aпликaциjу.  Пoстoje
мнoгe  прoцeдурe,  кoje  сe
мoгу  кoристити  у  скoрo
свaкoj  aпликaциjи.  У
прaкси,  oргaнизaциje  и
прoгрaмскe  зajeдницe
ствaрajу  библиoтeкe
прoцeдурa  кoje  су  у
њихoвoм интeрeсу.

Приликoм  рaдa  у  рaднoм
oкружeњу  упoзнaти  сe  сa
oпциjaмa  зa  тeстирaњe
aпликaциje кao и oпциjaмa
зa  гeнeрисaњe  QР  кoдa  зa
прeузимaњe  aпликaциje  нa
Aндрoид  урeђaj,  или  сe
крeирa  фajл  сa
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eкстeнзиjoм  .aпк  кojи
чувaмo нa рaчунaру.

Кључне речи: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, 
визуализација података, дељене табеле, лични подаци, отворени подаци, 
инфографик

Напомена: МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Битно је напоменути да постоји корелација са свим наставним предметима коју 
је најлакше остварити при изради пројеката. 
Са којим предметима ће бити остварена корелација превасходно зависи од теме 
и свеобухватности пројекта.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 34/2019-177

Шта пратимо
Поступак и

инструменти
оцењивања

Критеријуми Време

Степен
остварености

циљева и
прописаних,

односно
прилагођених

исхода
постигнућа у

току
савладавања

програма
предмета

Процењују се:
вештине

разумевања,
примена и

вредновање
научених

поступака и
процедура;

рад са
подацима и

рад на

ученик који
остварује веома

значајан
напредак у

савладавању
програма

предмета и у
потпуности
самостално
испуњавања

захтеве који су
утврђени на
основном и

- Свакодневно
бележење

активности
ученика на

часу у свеску
евиденције
наставника

 Број 
јављања:

 За јављање +
 За јављање 

више пута ++
 За давање 

комплетног, 
потпуног 
одговора на 
тежа питања 
+5

 Ко не зна 
одговор -

Свакодневно
бележење

током године
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различитим
врстама
тестова;

вештине,
руковање
алатима  и

технологијама
и извођење

радних
задатака.

средњем нивоу,
као и већину

захтева са
напредног нивоа

посебних
стандарда

постигнућа,
односно захтева
који су одређени
индивидуалним

образовним
планом и

прилагођеним
стандардимапост

игнућа, добија 

оцену одличан
(5);

- Усмено
одговарање,

свеска
евиденције
наставника

-Редовност
онлајн домаћег,

свеска
евиденције

- Писане онлајн
провере, свеска

евиденције

- Групни рад

(посматрање
наставника,

излагање
група), свеска

евиденције

Рад у пару

Учесталост по
месецима

Пресек стања
по тромесечју

ученик који
остварује
значајан

напредак у
савладавању

програма
предмета и у
потпуности,
самостално,
испуњавања

захтеве који су
утврђени на
основном и

средњем нивоу,
као и део захтева

са напредног
нивоа посебних

стандарда
постигнућа уз
мању помоћ
наставника,

односно захтева
који су одређени
индивидуалним

Свеобухватност
одговора

Сналажење у
одговарајућим

и намеским
програмима и
апликацијама

Хоризонтално
и вертикално
повезивање

градива

По потреби,

бар једном у
полугодишту

За три
неурађена

онлајн  домаћа
здатка  -1 у

свеску

Свакодневно
током

годинепраћењ
е/ пресек
стања за

тромесечје

На крају
наставне
године
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образовним
планом и

прилагођеним
стандардима

(посматрање
наставника,

излагање
парова), свеска

евиденције

-Сналажење у
апликацијама
програмима

ученик који
остварује

напредак у
савладавању

програма
предмета и у
потпуности,
самостално
испуњавања

захтеве који су
утврђени на

основном и већи
део на средњем
нивоу посебних

стандарда
постигнућа,

односно захтева
који су одређени
индивидуалним

образовним
планом и

прилагођеним
стандардима
постигнућа,

добија

оцену добар (3);

Бодовање:

35-49%-2

50-74%-3

75.89%-4

90-100%-5

Након сваке
теме

ученик који
остварује

минималан
напредак у

савладавању
програма

Сарадња у
групи

(сви чланови су
укључени, сви
имају задато
забележено у

По потреби
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предмета и
испуњавања уз

помоћ
наставника

захтеве који су
утврђени у
већем делу

основног нивоа
постигнућа,

односно захтеве
који су одређени
индивидуалним

образовним
планом и

прилагођеним
стандардима
постигнућа и,
добија оцену
довољан (2);

свескама...)

Степен знања
свих чланова

групе

Квалитативно и
квантитативно
процењивање
резултата рада

група
( апликација,

табела...)

Прва три пара
која ураде

добијају +5
По потреби

На крају
школске
године

Ангажовање
ученика у
настави

Одговоран
однос према

раду,
постављеним
задацима, и

исказано
интересовање
и мотивацију

за учење и
напредовање.

активно
учествовање у

настави,
сарадњу са

другима

веома висок
степен

ангажовања
ученика (5)

Вођење
евиденције од

стране
наставника о:

-Броју јављања
на часовима

-Броју
успешности у
групном раду,

раду у пару

-Учешћу на
такмичењима

-Несебичном
пружању

помоћи другим

Све што је
рађено на часу

налази се у
свескама или

фолдерима или
у облаку,

дропбоксу ( у
зависности од

захтева)

Број и квалитет
добровољног

учешћа у
разним

наставним и

Пресек стања
по

тромесечјима

висок степен
ангажовања
ученика (4)
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ученицима.. ваннаставним
активностима
(такмичења,

израда паноа,
кратко

предавање,
вођење квиза,

уз ангажовање
ученика (3)

ангажовање
ученика (2)

НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 
НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА
ОБРАЗОВНА ПОДРШКА:

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма 
(нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 
прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих)

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је 
потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима
у школи...

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских 
садржаја

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

Брише се  Школски програм предемета Физичко васпитање , а уместо њега се додаје
Програм наставе и учења Физичког и здравственог васпитања (дат у тексту испод)

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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

459



Анекс школског програма 2020/2021

савременим условима живота и рада. 

Разред Осми 

Годишњи фонд часова 102  часа

  

ИСХОДИ
По  завршетку
разреда  ученик
ће бити у стању
да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

-  примени
комплекс
простих вежби у
самосталном
вежбању
-користи
научене вежбе у
спорту,
рекреацији  и
различитим
животним
ситуацијама
-упоређује
резултате
тестирања  са
вредностима  за
свој узраст
-примени
достигнути  ниво
технике  кретања
у игри, спорту и
свакодневном
животу
-разликује
атлетске
дисциплине
-развија  своје
моторичке
способности
применом

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТ
И

Вежбе за развој снаге
Вежбе за развој покретљивости
Вежбе  за  развој  аеробне
издржљивости
Вежбе за развој брзине
Вежбе за развој кординације

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ, 
СПОРТ  И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлетика Техника
трчања
Техника
штафетног
трчања
Истрајно
трчање-
припрема  за
крос
Скок у даљ
Скок  у  вис
опкорачна
техника

Спортска
гимнастика

Вежбе на тлу
Поскоци,
скокови,
окрети
Гимнастички
полигон
Вежба  на
греди
Прескоци

Основе Одбојка 
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вежбања  из
атлетике
-одржава
равнотежу  у
различитим
кретањима
-схвата вредност
спортске
гимнастике  за
сопствени развој
-изводи
елементе
технике екипних
игара  са  лоптом
–  одбојка,
кошарка,
футсал,  рукомет
и стони тенис
-примењује
основна  правила
игара у игри
-користи
елементе
технике у игри
-примењује
основне
елементе
тактике  у
одбрани  и
нападу
-учествује  у
одељенским
такмичењима
-изводи кретње у
различитом
ритму
-игра  народно
коло
-објасни  својим
речима  значај
примењених
вежби
-препозна  начин
за  побољшање
својих  физичких
способности
-правилно  се
понаша  на

тимских  и
спортских
игара

-основни
елементи
технике
(одбијање  ло
прстима,
чекићем,
смеч,сервис)
-познавање
основних
правила игре
-примена
елемената
технике  ,
тактике
Иггра  уз
примену
правила 
Кошарка.
- Сложенији
елементи
технике,
тактике  и
правила игре.

-Рукомет:
- Игра  уз
примену
правила.

 Футсал 
- Игра  уз
примену
правила.

 Стони
тенис
 -основни
ударци,
форхенд  и
бекхенд,
сервис
-познавање
основних
правила
-примена
основних
правила  и
елемената  у
игри
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вежбалишту  и
спортским
манифестацијам
а
-примени  мере
безбедности  у
вежбању  у
школи и ван ње
-одговорно  се
односи  према
објектима,
справама  и
реквизитима
-решава
конфликте  на
друштвено
прихватљив
начин
-прихвати
победу и пораз
-примени
препоручени
дневни  ритам
одмора  рада  и
исхране
–  користи
различите  вежбе
за  побољшање
својих  физичких
способности; 
–  процени
последице
недовољне
физичке
активности;
-примењује
здравствено
хигијенске  мере
у вежбању
-правилно
реагује  након
повреда
-чува  животну
средину  током
вежбања
-препозна
последице
конзумирања

Плес  и
ритмика

Вежбе  са
вијачом  и
обручем
Народна кола

Полигони Полигон  у
складу  са
реализовани
м
моторичким
садржајима

 ТЕСТИРАЊ
А  И
МЕРЕЊА

-мерење
висине  и
тежине тела
-скок у даљ из
места
-витост
-трбушњаци
-чунасто
трчање

(тестирање  се
раде  на
почетку  и  на
крају  школске
године)
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алкохола  и
дувана  
-примени  и
поштује  правила
тимске  и
спортске  игре  у
складу  са
етичким
нормама
-  прихвати
сопствену
победу и пораз у
складу  са

Кључни појмови:   физичко вежбање, кошарка,  рукомет, одбојка, футсал,  стони
тенис, здравље и васпитање

Корелација: Биологија (правилна исхрана, хигијена тела), историја (Стара Грчка),
математика (угао избачаја кугле), музичка култура (народна кола), физика.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Учењем  наставног  птедмета  физичко  и  здравствено  васпитање  ученик  стиче
вештине и овладава знањима и културним вредностима телесног вежбања, примењује их у
свакодневном  животу,  новим  и  ванредним  животним  ситуацијама;  разуме  значај
континуираног  развојха  физичких  способности,  разноврсних  моторичких  активности,
утицај на здравље, здравље околине и квалитет живота.
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СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Ученик је стекао знања и у стању је да користи разноврсне програме обуке 
индивидуалног и колективног вежбања. Има позитиван став према физичким 
активностима и спорту у свакодневном животу, поштује правила и негује здраве 
међуљудске односе.Промовише улогу физичке активности и спорта у унапређивању 
здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења и 
социопатолошких појава.

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација, сарадња, брига за здравље.

Исходи воде ка испуњењу следећих стандарда:

Физичке способности: Фв.1.1.3.,Фв.1.1.4.,Фв.1.1.5.,Фв.1.1.6.,Фв.1.1.7.,Фв.1.1.9.,Фв.1.1.10.

Атлетика: 
Фв.1.1.3.,Фв.1.1.4.,Фв.1.1.5.,Фв.1.1.6.,Фв.1.1.7.,Фв.1.1.9.,Фв.1.1.10.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25.

Спортска игра кошарка: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1.

Спортска игра одбојка: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1.

Спортска игра рукомет: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1.

Спортска игра футсал: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1.

Спортска игра стони тенис: Фв. 1.1.26, Фв.1.1.27.

Спортска гимнастика: 
в.1.1.11.,Фв.1.1.12.,Фв.1.1.13.,Фв.1.1.14.,Фв.1.1.15.,Фв.1.1.16.,Фв.1.1.17.,Фв.1.1.18.,Фв.1.1.1
9.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25.

Плес и ритмика: Фв.1.1.20.,Фв.1.1.21.,Фв.1.1.22.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25.

Физичко вежбање и спорт: 
Фв.1.2.1.,Фв.1.2.2.,Фв.1.2.3.,Фв.1.3.1.,Фв.1.3.2.,Фв.1.3.3.,Фв.1.3.4.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25.

Здравствено васпитање: Фв.1.4.1.,Фв.1.4.2.,Фв.1.4.4.,Фв.3.3.1.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА

 Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних,
ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за
остваривање  циља  кроз  достизање  исхода  и  стандарда  овог  васпитно-образовног
подручја.  
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Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су
стекли у предмету физичко и здравствено васпитање, и учешћем у обавезним физичким
активностима.  Исходи  представљају  опис  интегрисаних  знања,  вештина,  ставова  и
вредности ученика у три предметне области: 

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и 

- физичка и здравствена култура. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и 
здравственог васпитања (у трајању од 3 школска часа недељно)                             

    Обавезни организациони облици рада који омогућавају   
остваривање планираних исхода су:

1.Редовна настава

2.Остали облици рада:

-секције

-недеља школског спорта

-активности у природи ( кросеви, зимовања, летовања...)

-школска и ваншколска такмичења

- корективно педагошки рад

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

На свим часовима као и на другим органозаионим облицима
рада посебан акценат се ставља на : 
-развијање  физичких  способности  које  се  континуирано
реализује у припремном делу часа. Део главне фазе користи се
за  развој  основних физичких  способности  узимајући  у  обзир
утицај  који  наставна  тема  има  на  њихов  развој.Методе  и
облици рада бирају се у складу са потребама и могућностима
ученика и материјално техничким условима за рад:
-подстицање ученика на самостално вежбање
-учвршћивање правилног држања тела

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ Усвајање  моторичких  вештина,  остварује  се  кроз  примену
основних  и  проширених  програмских  садржаја  примењујући
основне  дидактичко-методичке  принципе  и  методе  рада
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неопходне  за  достизање  постављених  исхода.  Усвојене
моторичке   вештине  треба  да  омогуће  ученицима  њихову
примену  у  свакодневним  и  специфичним  животним
ситуацијама. Ученицима који нису у стању да усвоје неки од
садржаја  задају  се  слична  али  лакша  вежбања  од
предвиђених.Уколико  ученик  не  достигне  предвиђени  исход,
оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду.
Усавршавање  неких  моторичких  задатака  је  континуиран
процес без обзира на садржај програма. Ураду са напреднијим
ученицима  реализују  се  проширени  садржаји.  Кроз  процес
реализације  програма  неопходно  је  пратити  способности
ученика за различите физичке активности.

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

Ова област реализује се кроз све организационе облике рада,
наставне области и теме уз практични рад.Достизањем исхода
ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и
вредности о вежбању, физичком васпитању ,спорту и здрављу.
Основне  информације  о  вежбању  и  здарвљу  преносе  се
непосредно пре, током и након вежбања на часу.Ова наставна
облест  обухвата:  формирање  правилног  односа  према
физичком  вежбању  и  здрављу;  развијање  и  неговање
другарства;  препознавање  негативних  облика  понашања  у
игрии др.
Поред  наведеног  у  овој  области  потребно  је  радити  на:
неговању  патриотских  вредности;  формирању  правилног
односа према различотости, чувању личне и школске имовине,
неговању друштвених вредности итд.

ВАНЧАСОВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ  

Слободне активности - секције

 Слободне   активности  (секције)   организују  се  за   ученике   са  посебним
интересовањем за спорт. Рад   се  одвија  у  спортским  секцијама  или  школским  екипама
које  се  формирају према интересовању, способностима и полу  ученика.

 Недеља школског спорта 

Школа организује и „Спортску недељу“, такмичење за све ученике од 1-8. разреда. 
Они се такмиче у дисциплинама које су у складу са условима у којима школа ради.

 Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање)

 Од  активности  у  природи, планирана  су  два  кроса : 

  -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар),
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   -пролећни  крос, у организацији  Спортског  савеза и  РТС-а (мај)

-  зимовање -  организује  се  за  време зимског  распуста  (обука  скијања,  клизања,
краћи излети са пешачењем или на санкама, и др.); 

- летовање - организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам
дана (логоровање, камповање итд.). 

 Школска и ваншколска такмичења       

 Школа  организује   и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део
процеса  физичког васпитања. Организују се школска такмичења у спортским  играма. У
сарадњи  са  Спортским   савезом  грда  Ужица, организују  се  такмичења међушколског
карактера   у   свим   спортсим    дисциплинама   према   календару   који   прави
Министарство  просвете  и  спорта  и  Спортски  савез, а у оквиру ОСИУРС-а.

 Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају:

-потешкоћа у савлађивању градива,
-смањене физичке способности;
-лоше држање тела;
-здравствене потешкоће  које онемогућавају редовно похађање наставе.

Ученик  може  бити  ослобођен  само  од  практичног  дела  програма  наставе  за
одређени период, полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног
лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. 

-учествује у организацији спортске недеље и школских такмичења

-  суде,  воде
статистику,
региструју
резултат  или
прате  ниво

активности ученика на часу или школском такмичењу, 

-  направе  едукативни  постер  или  електронску  презентацију,  припреме  репортажу  са
спортског догађаја, 

- прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин 
помажу у организацији, часовних, ванчасовних и ваншколских активности. 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 
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− Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 
− наведе основна правила гимнастике, атлетике, рукомета
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Праћење и оцењивање :

Формативно и сумативно оцењивање:

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, 
односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је 
описано одређеним исходом. Исходи помажу  у праћењу, прикупљању и бележењу 
постигнућа ученика. У процесу оцењивања пожељно је користити лични картон ученика 
(евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре и препоруке) као извор 
података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона 
ученика су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење напредовања, 
представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 
оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите области 
постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

Начин прилагођавања:

 Настава  физичког  и  здравственог  васпитања  усмерена  је  према  индивидуалним
разликама ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим
тим  неопходно  је  упутити  ученика  или  групу  ученика,  на  олакшане  или  проширене
садржаје  у  часовној,  ванчасовној  и  ваншколској  организацији  рада.  Где  је  неопходно,
програмске  садржаје  потребно  је  реализовати  према  полу.   У  раду  са  напреднијим
ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда.  Кроз
процес  реализације  програма  неопходно  је  пратити  способности  ученика  за  поједине
спортове.

Допуна Програма Наставе у природи од 2. до  4. разреда

На  основу  Правилника  о  извођењу  Наставе  у  природи  и  екскурзија,  урађени  су
Програми Наставе у природи и   Програми су дати у наставку текста.

ПРОГРАМ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
У ДРУГОМ РАЗРЕДУ

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Циљеви Наставе у природи су: 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања 
ученика, њиховог правилног психо-физичког и социјалног развоја;

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина 
живота и организовања и коришћења слободног времена;

         – обрађују се они наставни садржаји који су прилагођени, којима  услови
највише  одговарају  и  у  којима  се  они  могу  најуспешније  остварити  путем
разноврсних облика и метода активног учења;
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– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о 
непосредном природном и друштвеном окружењу;

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни 
ангажман у заштити природе;

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз 
развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и 
културном наслеђу;

– развијање позитивних односа према националним, културним и 
естетскимвредностима;

Задаци Наставе у природи су : 
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичкихс пособности 

ученика;

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће 
активности;

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне 
истраживачке задатке;

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања 
природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;

– упознавање природно-географских, културно-историјскихзнаменитости и
лепоте места и околине;

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих 
крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање 
временских прилика;

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање 
самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и
за што чешћи боравак у природи;

– формирање навика редовне и правилне исхране;

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 
одраслима кроз одговарајуће активности.
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Наставни
предмет

Број
часова

Образовни  и  васпитни
циљеви и задаци

Садржаји  којима  се  циљеви
остварују

СРПСКИ ЈЕЗИК 6 -  Развијање  способности
посматрања  и  уочавања
богатства  облика,  боја,
звукова  и  гласова  у  природи
(у шуми, на ливади...);
-  Доживљавање  лепог  у
природи и сталних промена у
њој;
-  Подстицање  и  неговање
ученичких  способности
опажања,  усменог
изражавања,  анализе и
синтезе,  упоређивања и
доказивања; 
-  Оспособљавање  ученика  да
самостално  писано  описују
природу,  да  пишу о  природи
лепе,  кратке  и  јасне  описне
реченице;
-  Примењивање  правописних
правила;
-  Навикавање  на  уредност  и
прегледност  написаних
самосталних радова; 
-  Неговање правилног односа
према туђем раду;
- Богаћење речника;
- Поступно увођење ученика у
самостално  читање,
доживљавање  и  разумевање
приче.  Одређивање главног
догађаја и процењивање
поступака ликова са моралног
становишта.  Развијање
осећања за естетске вредности
приче. 
-  Oспособљавање ученика за
уочавање и процену туђих
поступака;
-Развијање  позитивних

-  Аналитичко-синтетичка
вежбања;  лексичка  и
синтаксичка  вежбања;
моторичке вежбе.

- Писање  (преписивање,
самостално писање)

- Читање  (шчитавање/глобално
читање,  гласно  и  тихо
читање);  питања  којима  се
проверава  разумевање
прочитаног.
Књижевни појмови:

-  прича;
-  догађај;  место  и  време

збивања;
- књижевни лик 
-  изглед,  основне  особине  и

поступци;
- Вођени и слободни разговор.
- Усмена порука.
- Причање,  препричавање  и

описивање.
- Богаћење речника: лексичке и

синтаксичке вежбе.
- Разговорне,  ситуационе  и

језичке игре.
- Игре  за  развијање  слушне

пажње.
- Питања  о  сопственом

искуству,  бићима,
предметима,  појавама,
сликама,  о  књижевном  и
некњижевном тексту.-

- Писана порука.
- Краћа  текстуална  целина:  о

сопственом  искуству,  о
доживљају,  о  сликама,
поводом књижевног текста.
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особина  личности:
искрености,  пожртвованости,
другарства и поштења;
- Увежбавање и усавршавање
гласног  читања  (правилног,
логичког,  изражајног)  и
читања  у  себи  (доживљајног,
усмереног и истраживачког).

МАТЕМАТИКА 6

-  Стицање  знања  о
новчаницама  и  кованицама  и
њиховим  вредностимa,  динар
и апоени новца; 
-  Развијање  практичне
способности плаћања новцем,
примена  знања  у
свакодневним ситуацијама;
-  Овладаност  математичким
(бројчаним)  односима  и
рачунским  операцијама
сабирања и одузимања у вези
са вредношћу новчаница;
-  Развијање  позитивног
односа према раду;

-  Динар,  кованице  и  новчанице  до
100 динара.

-Упоређивање бројева.
-  Сабирање и одузимање бројева
до 100 без прелаза преко десетице
и прказивање на бројевној правој.
-   Својства  сабирања  и
одузимања.
-   Примена  стечених  знања кроз
решавање  текстуалних  задатака
из свакодневних ситуација

      

СВЕТ ОКО НАС 4 -Уочавање везе између живе и
неживе природе;
- Развијање правилног односа
према природи;
- Стицање знања о сналажењу
у  простору  уз  коришћење
просторних одредница;
-  Оспособљавање  ученика  за
разликовање  просторних
одредница  (напред-назад,
лево-десно, изнад испод);
-  Овладавање  основним
елементима  за  оријентацију у
простору;
-  Оспособљавање  за
оријентисање  у  простору  у
односу  на  карактеристичне
објекте  у  непосредном
окружењу;
-  Развијање  сарадничких
односа  током рада у  пару (да

- Основна  осећања  (радост,
страх, туга и бес)

-      Основне  животне  потребе
(дисање,  храна,  вода,  спавање  и
потреба за тоалетом).
-  Права и обавезе чланова група.
-  Правила понашања појединаца
и групе.
-  Здрав начин живота: становање,
одевање, исхрана, лична хигијена,
рад, одмор.
-   Кретање  и  сналажење  у
простору  у  односу  на  просторне
одреднице:  напред-назад,  лево-
десно,  горе-доле  и
карактеристичне објекте.
-  Сналажење у времену у односу
на  временске  одреднице:  делови
дана,  обданица  и  ноћ,  дани  у
недељи,  пре,  сада,  после,  јуче,
данас,  сутра,  прекјуче,
прекосутра.
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саслушају  и  поштују
мишљење осталих ученика);
-  Развијање техника сазнајног
процеса:  посматрање,
уочавање,  упоређивање,
слободно  исказивање  својих
запажања
-  Усвајање  основних
временских  одредница  (пре,
сада,  после,  дан,  јуче,  данас,
сутра);

-  Оспособљавање  ученика  за
разликовање  временских
одредница  и  њиховог
значења;

-  Оспособљавање  за
оријентисање  у  времену  у
односу  на  делове  дана  и
предстојеће  дневне
активности;

 -   Изглед  земљишта:  равница,
брдо, планина.
-   Изглед  земљишта  у
непосредном окружењу.
-   Карактеристичне  биљке  и
животиње  у  непосредном
окружењу.
-  Изглед и делови тела биљака.
-  Изглед и делови тела животиња
на  примерима  сисара,  птица,
риба, инсеката.
-  Одговоран однос човека према
животној  средини  (штедња  воде,
одлагање  отпада  на  предвиђена
места,  брига  о  биљкама  и
животињама

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

5 -  Даљи  развој
манипулативне
спретности,
сналажљивости,
опште  и
експлозивне  снаге
спринтерског типа
и координације;

-  Примена  научених
бацања и хватања;

-  Упознавање
ученика  за
коришћење
„трима”  за
саморекреацију;

-  Прилагођавање
начина  трчања
природним
условима;

-  Развијање
издржљивостин  и
упорности;

-  Примена  научених
облика кретања  у

- Вежбе за развој снаге.
- Вежбе за развој покретљивости.
- Вежбе за развој издржљивости.
- Вежбе за развој брзине.
- Вежбе за развој координације
Ходање:
- кратким корацима,
- дугим корацима,
- у различитом ритму,
- ходање са реквизитом,
-  ходање  са  променом,  правца  и
смера.
Техника трчања:
- трчање преко препрека,
- трчање са променом правца и смера,
-  брзо  трчање  20  м  са  стартом  из
различитих почетних положаја,
-  игре  са  коришћењем  научених
облика ходања и трчања.
- Поскоци у месту.
- Поскоци у кретању.
- Бацање лоптице из места у даљину
и у циљ.
- Бацање лоптице из кретања.
- Бацање лопте увис.
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елементарним
играма;

-  Оспособљавање  за
правилно  држање
тела при ходању и
трчању;

-  Развијање
хигијенских
навика  ради
ефикаснијег
очувања  здравља,
повећања
отпорности
организма  од
штетног  утицаја
савременог начина
живота;

-  Задовољавањем
основне  дечије
потребе  за
кретањем и игром;

-  Савладавање  природних
препрека и игре лоптом;
-   Неговање  такмичарског
духа и фер-плеј игре.

- Вођење лопте.
- Додавање лопте.
-  Одељењско  такмичење  са  задатом
комбинацијом вежби.
- Комбиновани полигон од
усвојених вештина (вежби).
- Основни термини у вежбању.
- Вежбам безбедно.
- Чувам своје и туђе ствари.
- Правила елементарних игара.
- Некад изгубим, а некада. победим.
- Навијам фер.
- Моје здравље.
- Лична хигијена.
- Хигијена простора у коме живим.
-  Животне  намирнице  и  правилна
исхрана.
- Заједно за столом.

МУЗИЧКА
КУЛУРА

2

- Певање научених песама;
-  Развијање осећаја за ритам и
мелодију;
- Усвајање песме  по слуху;
-  Примена  научених  правила
(држање  тела  ,дисање)  и
понашања  током  певања  и
слушања музике;
-  Развој  слуха,  стварање
музичких наслага;
-  Уочавање  изражајних
елемената  музике  у
композицијама  које  се
слушају
-  Развијање  креативности  и
музичког стваралаштва;
-  Неговање  љубави  према
музици;

-   Певање  песама  по  слуху
различитог садржаја и карактера.
 - Певање песама уз покрет - песме уз
игру и народне песме
- Музички бонтон.
-  Стварање  звукова  из  непосредне
околине  и  природе  спонтаном  или
договореном импровизацијом.
-  Креирање  сопствених  покрета  уз
музику која се изводи или слуша.
- Звуци из природе и окружења
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ЛИКОВНА
КУЛТУРА

2

-  Запажање  и  упоређивање
карактеристичних  визуелних
облика  по  којима  се
препознаје  врста  простора
(отворени  и  затворени,
прирофда  и  простор  који  је
човек обликовао); 
-  Развијање  способности  за
спајање  различитих  облика
материјала и предмета како би
добили  нову,  занимљиву
целину  и  то  прикупљањем
материјала  из  непосредног
природног окружења;
- Уочавање природних облика
и  боја,  правилних  и
неправилних  облика  и
преношење на папир цртањем
и бојењем;
-  Подстицање  оригиналности
и креативности код ученика;

- Отворени  и  затворени
простор,  природа  и  простор
који је човек обликовао. 

- Карактеристичне  визуелне
одлике  по  којима  се
препознаје врста простора. 

- Значај  чувања споменика или
значајних  објеката  у
најближем окружењу. 

- Значај  уређења  простора  у
коме ученик борави.

- Облици  из  природе,  облици
које  је  створио  човек,
правилни  и  неправилни
облици.

-  Својства  облика  (цело,  део,
велико,  мало,  високо,  ниско,
краће,  дуже,  уско,  широко,
светло,  тамно,  обојено,
безбојно,  једнобојно,  шарено,
меко,  тврдо,  глатко,  храпаво,
обло, рогљасто).

- Положај  облика  у  простору
и у равни (горе, доле, између,
испод,  у,  на,  испред,  иза,
усправно,  положено,  косо,
лево, десно

- Поступци  правилног  и
безбедног  руковања  и
одржавања  материјала,
прибора  и  радне  површине,
значај  одржавања  хигијене  и
безбедног  руковања
прибором.

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

1 -  Уочавање  разлика   између
жеља   и  основних  животних
потреба;
-  Утврђивање  постојећих  и
стицање  нових   знања  о
дечјим правима и обавезама у
окружењу  и  друштвеним
групама,  у  конкретним
ситуацијама;
-  Размишљање  и  дискусија  о
својим  потребама  и
уважавање потреба и осећања
других;
- Препознавање кршења права

-  Разлике  између  жеља  и  основних
животних потреба.
- Права детета
- Препознавање кршења права детета.
-  Коме  се  обратити  у  ситуацијама
кршења права детета.
- Одговорност према себи и другима.
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детета;
- Упознавање са процедуром у
ситуацијама  кршења  права
детета и коме се обратити ;

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

2 - Повезивање и примена
раније  наученог  са
новим  садржајима  и
ситуацијама;

- Учење путем решавања
проблема  и  креативан
приступ  изради
продукта;

- Оспособљавање  за
самосталан  и  тимски
рад;

- Подстицање  на
стварање и сарадничке
односе;

- Извођење  и
документовање  акције
– фотографија

- Промоција  акције  на
нивоу одељења;

- Приказивање
продуката  другим
одељењима ;

- Развој  критичког
мишљења  и
способности
вредновања  и
самовредновања;

- Кораци  у  планирању  и
извођењу акције.

- Одређивање  циља  и  израда
плана  акције  -  подела  улога,
договор  о  роковима,  начину
реализације.

- Извођење  и  документовање
акције -  фотографије

- Промоција  акције  на  нивоу
школе  -  приказивање  другим
одељењима

- Вредновање акције - чиме смо
задовољни, шта је могло бити
боље.

- Изношење мишљења.
- Уважавање саговорника.
- Вођени и слободни разговор.
- Усмена порука.
- Просторне релације.
- Величина предмета и бића.
- Правила  понашања

појединаца и групе
- Кретање  и  сналажење  у

простору  у  односу  на
просторне одреднице: напред-
назад, лево-десно, горе-доле и
карактеристичне објекте.

- Изглед  земљишта:  равница,
брдо, планина.

- Изглед  земљишта  у
непосредном окружењу.

- Карактеристичне  биљке  и
животиње  у  непосредном
окружењу.

- Изглед и делови тела биљака.
- Одговоран  однос  човека

према  животној  средини
(штедња  воде,  одлагање
отпада  на  предвиђена  места,
брига  о  биљкама  и
животињама).

- Отворени  и  затворени
простор,  природа  и  простор
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који  је  човек  обликовао.
Карактеристичне  визуелне
одлике  по  којима  се
препознаје врста простора
-Уметничка  занимања  и
продукти.Сликар  -  слика,
вајар -  скулптура,  фотограф -
фотографија... 

СЛОБОДНЕ
АКТИВНОСТИ

А) Пешачки излети рекреативно-сазнајног
карактера „Упознајмо Митровац":

1. Тепих ливада
2. Долина шетача
3. Оштра стена
4. Козја стена
5. Видиковац  –  језеро

Заовине
6. Ловачка чека

Б) Спортско-рекреативне активности:
1. Јутарња гимнастика
2. Елементарне игре
3. Штафетне игре
4. Такмичење у трчању
5. Надвлачење конопца
6. Скок удаљ из места и залета
7. Полигон препрека

В) Културно – забавни програм:
1. Вече упознавања
2. Вече имитација
3. Игре спретности
4. Маскенбал
5. Ја имам таленат
6. Ревија фризура
7. Покажи  шта  знаш-квиз  знања  и

додела диплома најуспешнијима

.

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

2
1. Развијање пријатељства са другом децом
2. Лепо  понашање  у  аутобусу,  хотелу,

улици..
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Планирани обухват ученика : три одељења првог  разреда
Носиоци предвиђених садржаја и активности: директор школе, стручни вођа 
пута, учитељи три одељења првог разреда
Време реализације и трајање: септембар - октобар. године у трајању  од  седам
дана
Путни правац:  Ужице – Кремна – Митровац на Тари– Кремна – Ужице 
Техничка организација:  Техничка организација биће спроведена у складу са 
Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и ескурзије у 
основној школи и поступком јавних набавки.
Начин финансирања : плаћају родитељи према броју дефинисаних месечних 
рата, уз одређивање броја гратиса према понуђеним условима агенције

ПРОГРАМ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ

Циљеви Наставе у природи су:

-  Очување,  подстицање  и  унапређивање  укупног  здравственог  стања  ученика,
њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја

-  стварање  основа  за  усвајање  активног,  здравог  и  креативног  начина  живота  и
организовањаи коришћења слободног времена

-  проширивање  постојећих  и  стицање  нових  знања  и  искуства  о  непосредном
природном и друштвеном окружењу

- развијање еколошке свести и постицање ученика на лични и колективни ангажман
у заштити природе

- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање
толеранције  и  одговорног  односа  према   себи,  другима,  окружењу  и  културном
наслеђу

-развијање  позитивних  односа  према  националним,  културним  и   естетским
вредностима

- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика

- задовољавање основних дечијих потреба за игром и кретањем

-  очување  природне  дечије  радозналости  за  појаве  у  природи  и  подстицање
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности
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- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима

-  подстицање  самосталности  у  процесу  стицања  знања  кроз  непосредне
истраживачке задатке

- развијање свести о потреби заштите, неговања , чувања и унапређивања природне
и животне средине и израђивање еколошких навика

- упознавање природно-географских, културно историјских знаменитости и лепоте
места и околине

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева

-  упознавање  разноврсности  биљног  и  животињског  света  појединих  крајева,
уочавање њихове повезаности и променљивости

-  упознавање  са  карактеристикама  годишњих  доба  у  природи  и  смењивање
временских прилика

- развијање способности сналажења тј.оријентисања у простору и времену

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи

-  развијање  правилних  хигијенско  -  здравствених  навика  и  подстицање
самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи

- подстицање и стварање навике за неговање редовне  физичке активности и за што
чешћи боравак у природи

- формирање навика редовне и здраве исхране

-навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна

-разумевање и уважавање различитости међу појединцима

- подстицање групног рада, договарања  и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности

Наставни предмет Број
часова

Образовни  и  васпитни  циљеви  и
задаци

Садржаји којима се циљеви остварују

Српски језик 6 - Развијање  способности
посматрања  и  уочавање
богатства облика, боја, звукова
и гласова у природи (у шуми,
на ливади, ...)

- Доживљавање  лепог  у

Рaзумeвaњe прoчитaнoг крoз oдгoвoрe
нa питaњa.
Плaн  oписивaњa  нa  oснoву
нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa.
Прaвoписнe  вeжбe:  прeписивaњe,
диктaт и сaмoстaлнo писaњe.
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природи и сталних промена у
њој

- Богаћење речника
- Упућивање  ученика  да

доживљавају,  разумеју  и
изражавају  слике  и  осећања
изражена  у  књижевним
текстовима

- Изражавање сопственог утиска

Jeзичкe  вeжбe:  зaгoнeткe,  рeбуси,
укрштeнe  рeчи,  oсмoсмeркe,
aсoциjaциje,  сaстaвљaњe  рeчeницa,
прoширивaњe зaдaтих рeчeницa.
Лeксичкo-сeмaнтичкe  вeжбe:
дoпуњaвaњe  рeчeницa,  oпис  бићa  и
прeдмeтa.

математика 4 - Примена стечених знања кроз
решавање  текстуалних
задатака  из  свакодневних
ситуација

-  развијање  способности
сналажења  тј.оријентисања  у
простору и времену

Мeрeњe врeмeнa (дaн, мeсeц, гoдинa,
чaс, минут)
 

Природа  и
друштво

4 -  упознавање  разноврсности
биљног  и  животињског  света
појединих  крајева,  уочавање
њихове  повезаности  и
променљивости
-   развијање  свести  о  потреби
заштите,  неговања  ,  чувања  и
унапређивања  природне  и
животне  средине  и  израђивање
еколошких навика
– разликује чврсто, течно и
гасовито стање воде у природи
и свакодневном животу;

– повеже температурне
промене са променама
запремине и кретања ваздуха;

– очита вредности температуре
воде, ваздуха и тела помоћу
термометра;

– прикаже  везе  међу  живим
бићима  у  различитим
животним  заједницама помоћу
ланаца исхране;

– илуструје примерима
одговоран и неодговоран однос
човека према животној средини;

Течно, гасовито и чврсто стање воде. 
Кружење воде у природи. Промене 
при загревању и хлађењу ваздуха 
(промена температуре, запремина и 
кретање ваздуха).

Мерење температуре воде, ваздуха и 
тела.

Услови за живот, ланац исхране и 
међусобни утицаји у животним 
заједницама:

• Копнене  животне  заједнице:  шуме,
ливаде и пашњаци;

Значај и заштита земљишта и 
копнених животних заједница. 

Физичко  и
здравствено
васпитање

6 развијање правилних хигијенско -
здравствених  навика  и
подстицање  самосталности  у

Вeжбe зa рaзвoj снaгe.
Вeжбe зa рaзвoj пoкрeтљивoсти.
Вeжбe зa рaзвoj издржљивoсти.

479



Анекс школског програма 2020/2021

обављању личне хигијене и бриге
о себи
- подстицање и стварање навике за
неговање  редовне   физичке
активности  и  за  што  чешћи
боравак у природи
-  формирање  навика  редовне  и
здраве исхране
-навикавање  на  правилно
смењивање рада, одмора и сна
 -  побољшање  здравља  и
развијање физичких и моторичких
способности ученика
- задовољавање основних дечијих
потреба за игром и кретањем
-  очување,  подстицање  и
унапређивање  укупног
здравственог  стања  ученика,
њиховог  правилног
психофизичког  и  социјалног
развоја
- развијање  координације,

гипкости,  равнотеже  и
експлозивне снаге

Вeжбe зa рaзвoj брзинe.
Вeжбe зa рaзвoj кooрдинaциje.
Eлeмeнтaрнe  игрe  сa  вoђeњeм,
дoдaвaњeм и гaђaњeм лoптoм у циљ.
Штaфeтнe  игрe  и  другe  eлeмeнтaрнe
игрe  лoптoм  (вoђeњe,  хвaтaњe,
дoдaвaњe)
Основна правила: Између четири 
ватре, Мини-рукомета и 
Футсала.Понашање према осталим 
учесницима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене 
екипе).Чување и одржавање 
материјалних добара.Постављање, 
склањање и чување справа и 
реквизита неопходних за вежбање.
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз). 
Породица и вежбање

Моје 
срце – 
пулс. 
Дисање 
и 
вежбањ
е.

Хигијена простора за вежбање. 
Значај воћа и поврћа у исхрани. 
Значај воде за организам и вежбање. 
Поступање у случају повреде 
Вежбање као део дневних 
активности.

Ликовна култура 2 -упознавање  природно-
географских,  културно
историјских  знаменитости  и
лепоте места и околине

Значај  рециклирања,  уметничка
рециклажа.

Музичка култура
2 - Развијање  осећаја  за  ритам  и

мелодију
Подстицање  расположења  и
ведрине

Дидактичке музичке игре.

Правилaн начин певања – 
држање тела и дисање. 
Правилна дикција.

Певање песама по
слуху различитог 

480



Анекс школског програма 2020/2021

садржаја и 
карактера Певање
песама уз покрет.

Грађанско
васпитање

1 -  разумевање  и  уважавање
различитости међу појединцима
-  подстицање  групног  рада,
договарања   и  сарадње  са
вршњацима  и  одраслима  кроз
одговарајуће активности
- Развијање  другарства  и

пријатељства

Уважавање разлика уз једнака права,
одговорности и могућности. Дечаци и
девојчице – сличности и разлике, иста
права и могућности.

Пројектна настава 1 Садржаји се реализују у корелацији са осталим наставним предметима.

Слободне
активности

ПОСЕТЕ

- гејзир “ Метође “

ПЕШАЧКИ
ИЗЛЕТИ
рекреативно – сазнајног карактера
Пајино пресло
Метереолошка станица Копаоник
Марков камен ( стене )
Планинарски дом Ртањ
Шумарка кућа
Панчићев врх  (2017м )

СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ
АКТИВНОСТИ

- Проширивање постојећих и стицање
нових  знања  и  искуства  о
непосредном   природном  и
друштвеном окружењу
-  развијање  еколошке  свести  и
постицање  ученика  на  лични  и
колективни  ангажман  у  заштити
природи
- Развијање спретности и кондиције

у природи
 очување  природне  дечије
радозналости  за  појаве  у  природи  и
подстицање  интересовања  и
способности  за  њихово  упознавање
кроз одговарајуће активности
-  развијање  способности  запажања
основних својстава објеката, појава и
процеса  у  окружењу  и  уочавање
њихове  повезаности  у  конкретним
природним и друштвеним условима
- развијање свести о потреби заштите,
неговања  ,  чувања  и  унапређивања
природне  и  животне  средине  и
израђивање еколошких навика
-  упознавање  природно-географских,
културно историјских знаменитости и
лепоте места и околине
-  упознавање  са  начином  живота  и
рада људи појединих крајева
-  оспособљавање ученика за безбедан
и правилан боравак у природи
-  развијање  правилних  хигијенско  -
здравствених  навика  и  подстицање
самосталности  у  обављању  личне
хигијене и бриге о себи
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-  подстицање  и  стварање  навике  за
неговање  редовне   физичке
активности и за што чешћи боравак у
природи
-  Боравак  на  чистом  ваздуху  ради
очувања здравља
Неговање  лепоте  и  задовољства  у
дружењу
- Развијање такмичарског духа
-  Подстицање  оригиналности  и
креативности
-Препознавање  склоности  ученика  и
карактеристичних особина

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

3 -  Простор у коме боравимо
-  Развијање  пријатељства  са
другом децом
-Како  се  понашамо  приликом
посета, излета...

 - Развијање другарских односа
-  Прилагођавање  новим  условима
живота
- Подстицање на културно понашање
у различитим животним ситуацијама
(у посети, шетњи, игри, у ресторану,
купатилу,  соби,  дискотеци,
продавници...)
-  Развијање  осећања  припадања  у
групи
- Развијање толеранције и сарадње

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : три одељења трећег разреда

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : директор школе, стручни вођа 
пута, наставник разредне наставе

ТРАЈАЊЕ: седам дана

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са 
Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и ескурзије у основној школи и
поступком јавних набавки.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи ученика трећег разреда

ПЛАН И ПРОГРАМ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

за школску 2020/2021. годину

Циљеви Наставе у природи су: 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања 
ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
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– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина 
живота и организовања и коришћења слободног времена;

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о 
непосредном природном и друштвеном окружењу;

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни 
ангажман у заштити природе;

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз 
развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и 
културном наслеђу;

– развијање позитивних односа према националним, културним и 
естетским вредностима;

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности 
краја, односно региона који се обилази.

Задаци  Наставе у природи су : 

– побољшањ ездравља и развијање физичких и моторичких способности 
ученика;

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће 
активности;

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 
процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним 
и друштвеним условима;

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне и 
страживачкезадатке;

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања 
природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;

– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости 
и лепоте места и околине;

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих 
крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање 
временских прилика;

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;

483



Анекс школског програма 2020/2021

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање 
самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и
за што чешћи боравак у природи;

– формирање навика редовне и правилне исхране;

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 
одраслима кроз одговарајуће активности.

Наставни
предмет

Број
часова

Образовни  и  васпитни
циљеви и задаци

Садржаји  којима  се  циљеви
остварују

СРПСКИ ЈЕЗИК 7

Описивање  изгледа  природе  и
појава у природи кроз боравак
у  природи,  читање  и
разумевање  текстова(прозе  и
поезије)  и  богаћење  речника.
Развијање  и  неговање
пријатељских  и  другарских
односа-неговање љубави.

Наставне јединице:
1.  Природи  у  походе  –  говорна
вежба
2. „Јесен“ , Војислав Илић– обрада
3„Јесен“  ,  Војислав  Илић  -
утврђивање
4.  Чудесна  ћуд  природе  –стилске
вежбе
5.На пољу/реци, у парку, шуми ...
јесен стоји – писмена вежба
6.  „Град“,  Јанко  Веселиновић  -
обрада
7.Казујемо  најлепше  стихове,
илуструјемо  приче  и  песме-
утврђивање

МАТЕМАТИКА 7

Утврђивање  и  систематизација
знања  о  решавању  израза,
поштујући редослед рачунских
операција.  Стицање  знања  о
решавању  израза  са
променљивом.Неговање
тачности  при  раду,  као  и
развијање логичког мишљења и
закључивања  кроз  решавање
текстуалних задатака.

Наставне јединице:
1.Хиљаде до милион - обрада
2.   Читање  и  писање  хиљада  до
милион
3. Читање, писање и упоређивање
бројева до милион -обрада
4. Читање, писање и упоређивање
бројева до милион -утврђивање
5.Записивање  бројева  у  облику
зира производа -утврђивање
6. Месна вредност цифре - обрада
7.  Месна  вредност  цифре  -
утврђивање

ПРИРОДА И
ДРУШТВО

4 Проширивање  знања  о
различитим врстама материјала
и њиховим својствима.Стицање
нових  знања  о  прошлости

Наставне јединице:
1.Трагови прошлости – обнављање
2.Временска лента – обнављање
3.Развој српске државе – обрада
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нашег  народа  кроз  посете
културно  –  историјским
објектима  и  споменицима
(Опленац,  Орашац,  пећина
Рисовача,  музеј,
цркве...).Развијање  свести  и
љубави  о  очувању  околине  и
поштовању  и  неговању
традиције.

4.  Развој  српске  државе  –
утврђивање

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

6

Савладавање  природних
препрека  и  игре  лоптом.
Развијање спретности и јачање
организма.  Неговање
такмичарског  духа  и  фер-плеј
игре.

Наставне јединице:
1.Спортске  игре  са  додавањем
лопте - увежбавање
2.  Спортске  игре  са  додавањем
лопте - увежбавање
3.  Ниски  старт  и  спринт  на  40
метара
4.Полигон препрека – увежбавање
5.Скок  у  даљ  –  згрчна  техника  -
обучавање 
6. Полигон препрека- увежбавање 

МУЗИЧКА
КУЛУРА

1

Певање  и  играње  научених
песама  и  игара.Развијање
креативности  и  музичког
стваралаштва.  Неговање
љубави према музици.

Наставне јединице:
1.Песма „Јесен“-обрада

ЛИКОВНА
КУЛТУРА

2

:  Развијање  стваралаштва  и
правилног  вредновања
уметничких  дела  и
традиције.Цртање и сликање на
основу непосредног опажања.

1.  и  2.  Обилазак  етнографског
музеја – вежбање

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

3

Развијање  еколошке  свести.
Брига  о  животињама  и
биљкама.  Развијање  моралног
расуђивања.

Радионице:
1. Међузависност
2.Мрежа живота
3..Бринемо  о  биљкама  и
животињама

НАРОДНА
ТРАДИЦИЈА

3

Утврђивање  стечених  знања  о
становању кроз очигледност и у
непосредном окружењу.

Наставне јединице:
1.Зидар, неимар- обрада
2. Дунђер – обрада
3.Столар, дрводеља – обрада
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СЛОБОДНЕ
АКТИВНОСТИ

А)  Пешачки  излети
рекреативно-сазнајног
карактера:

1.Посета Опленцу
     2.Обилазак бањског парка
     3.  Посета  музеју  града
Аранђеловца,
4.  Посета  Буковичкој  цркви  и
обилазак    спомен-чесме
посвећене  полагању  устаничке
заклетве
5.Посета пећини Рисовачи
 6. Излет до ловачког дома
7.Излет на  Букуљу
8. Посета Орашцу

Б)  Спортско-рекреативне
активности:

1.  Такмичење  у  савладавању
полигона препрека
     2.Елементарне игре
     3.Штафетне игре
     4. Турнири: фудбал(дечаци)
и  ''  Између  четири  ватре''
(девојчице)

В)  Културно  –  забавни
програм:

1. Посета  Опленцу-цркви
Светог Ђорђа, кући краља Петра,
галерији у Тополи и Карађорђевом
конаку  ће  се  реализовати  у
доласку  - први дан.

2. Обилазак бањског парка са
сталном  поставком
скулптура

3. Посета музеју града 
Аранђеловца – упознавање са 
сталном поставком музеја (старим
оружјем, оруђем, ношњом, старим
школским намештајем и 
прибором, скелетима животиња из
праисторијског доба)
Ова  посета  подразумева  плаћање
улазница,   а  цена   улазница  ће
бити  урачуната  у  укупан  износ
Наставе у природи.
4.  Посета  Буковичкој  цркви
( упознавање са иконописом цркве
и  значајем  проте  Атанасија
Антонијевића  који  се  сматра
централном  личношћу  збора  у
Орашцу  и  пред  којим  су  српски
устаници  положили  заклетву)  и
обилазак спомен чесме посвећене
полагању устаничке заклетве.

5. Посета пећини Рисовачи  - 
упознавање 
са стаништем човека из леденогдо
ба, упознавање са 
фосилима пећинскогмедведа, маму
та, рунастогносорога, бизона, пећи
нскоглава, леопарда, пећинскехије
не, јелена итд.,упознавање 
садворанамаод корала разнихобли
ка и боја и сапредметима и 
украсимакојимасеслужиопрачовек
.

6.Излет  до  ловачког  дома  –
упознавање  са  животињским
светом  непосредне  околине
Аранђеловца)  разгледање  и
препознавање  препарираних
животиња и  учествовање у  квизу
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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     1. Вече упознавања
2. Покажи шта знаш
     3.Ревија фризура
     4. Маскенбал
     5.Игре без граница
     6.Квиз знања
     7.Опроштајно вече и додела
диплома најуспешнијима

на тему „Животиње Букуље“

7.  Излет  на   Букуљу  –  Тренинг
спретности  и  издржљивости
пешачења  стазама  Букуље  ;
упознавање  са  метеоролошком
станицом  и  стицање  знања  о
временским  приликама
Аранђеловца и околине.

     8. Посета Орашцу – обилазак
Марићевића  јаруге  ,  Крађорђевог
музеја  ,старе  школе  у  Орашцу
споменика  Карађорђу  и
упознавање  са  историјским
чињеницама  и  личностима
везаним  за  подизање  Првог
српског устанка.

НАПОМЕНА: У цену Наставе
у природи урачунати : 1. 
Улазнице за комплекс на 
Опленацу (Маузолеј, Петрова 
кућа, Карађорђев конак)
2.Улазнице  за  Музеј  у
Аранђеловцу
3.  Улазнице  за  пећину
Рисовачу 
4.  Улазнице  за  Карађорђев
музеј у Орашцу
5.  Организовани  превоз
ученика   од  одмаралишта  до
Орашца (у току боравка).

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

2

3. Развијање  пријатељства  са
другом децом

4. Лепо понашање у аутобусу,
хотелу, улици...

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : два  одељења четвртог разреда

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :  директор школе,  стручни
вођа пута, наставник разредне наставе

ТРАЈАЊЕ: седам дана
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ТЕХНИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  :   Техничка  организација  биће  спроведена  у  складу  са
Правилником  о  организацији  и  остваривању наставе  у  природи  и  ескурзије  у  основној
школи и поступком јавних набавки.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи
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