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УВОД
Школски програм представља кровни документ једне школе и конкретизацију циљева
и задатака основног образовања и васпитања у конкретној, нашој, основној школи „Миле
Дубљевић“ Лајковац и са Школским развојним планом представља базу укупног васпитног и
образовног рада. Израђује се на основу могућности, потреба и интереса шире друштвене
заједнице, локалне средине и потреба свих ученика и родитеља ученика. Школски програм
поред програма у складу са чланом 61 Закона о основном образовању и васпитању („Сл.
гласник РС“ – бр. 88/2017,2019) садржи и оперативне годишње планове обавезних и
изборних предмета, слободних активности односно секција, планове допунског и додатног
рада и планове рада одељењских старешина као и програме неформалних облика образовноваспитног рада.
У изради Школског програма учествовали су наставници разредне и предметне наставе
организовани кроз Стручно веће за разредну наставу и Стручна већа предметне наставе,
Педагошко-психолошка служба школе која је и координирала у изради Школског програма,
помоћник директора школе и директор школе а секретар се старао о правним или полазним
основама за израду овог документа.
Школски програм ОШ „Миле Дубљевић“ урађен је у оквиру свезака и то уводна свеска,
свеске од прве до осме које одговарају од првог до осмог разреда и девета свеска где су
неформални облици образовно-васпитног рада.
Програмске делове Школског програма који се односе на први разред као и оперативне
планове свих облика обрразовно-васпитног рада који се налазе у свесци првој радило је
Стручно веће за разредну наставу у следећем саставу:
1. Драгана Перић
2. Маријана Селенић
3. Ана Живковић
4. Гордана Пејчић – Боговађа
5. Светлана Илић – Ћелије
6. Гордана Станојевић – Пепељевац
7. Светлана Гавриловић – Ратковац
8. Снежана Рулић – Маркова Црква
9. Милица Бојичић– Село Лајковац
10. Бојана Николић– Непричава
11. Данијела Митровић– Врачевић
12. Марија Милановић – Доњи Лајковац
13. Лидија Веселиновић–Бајевац
Програмске делове Школског програма који се односе на други разред као и оперативне
планове свих облика обрразовно-васпитног рада који се налазе у свесци другој радило је
Стручно веће за разредну наставу у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Снежана Трајковић
Душица Милинчић
Љиљана Јеремић
Марија Јовановић – Боговађа
Тања Милошевић – Ћелије
Катарина Марковић – Пепељевац
Биљана Перић – Ратковац
Душанка Јовановић – Село Лајковац
Даринка Рисовић – Непричава

10. Невенака Раонић – Бајевац
11. Биљана Перић – Врачевић
12. Марија Милановић – Доњи Лајковац
Програмске делове Школског програма који се односе на трећи разред као и оперативне
планове свих облика обрразовно-васпитног рада који се налазе у свесци трећој радило је
Стручно веће за разредну наставу у следећем саставу:
1. Љиљана Лучић
2. Душица Кузнецов
3. Марија Марић
4. Гордана Пејчић – Боговађа
5. Светлана Илић – Ћелије
6. Гордана Станојевић – Пепељевац
7. Светлана Гавриловић – Ратковац
8. Снежана Рулић - Маркова Црква
9. Милица Бијичић – Село Лајковац
10. Бојана Николић – Непричава
11. Данијела Митровић – Врачевић
12. Марија Милановић – Доњи Лајковац
13. Невенка Раонић - Бајевац
Програмске делове Школског програма који се односе на четврти разред као и оперативне
планове свих облика обрразовно-васпитног рада који се налазе у свесци четвртој радило је
Стручно веће за разредну наставу у следећем саставу:
1. Вера Теофиловић
2. Светлана Ковачевић
3. Ива Крушкоња
4. Марија Јовановић – Боговађа
5. Тања Милошевић – Ћелије
6. Катарина Марковић– Пепељевац
7. Биљана Перић – Ратковац
8. Зорица Милиновић - Маркова Црква
9. Душанка Јовановић – Село Лајковац
10. Данијела Томић – Врачевић
11. Марија Милановић – Доњи Лајковац
12. Лидија Веселиновић- Бајевац

Програмске делове Школског програма који се односе на предметну наставу као и
оперативне планове свих облика обрразовно-васпитног рада који се налазе у свескама од пет
до осам радила су Стручна већа предметне наставе у следећем саставу:
Српски језик: Сања Тодоровић, Соња Миловановић, Душица Милосављевић, Анђелка
Адамовић, Александра Чолаковић Нинковић, Зорана Марковић, Лидија Јовановић Марић
Страни језици: Јелена Бајић, Јелена Матић, Јелена Гавриловић, Ана Пајић, Мирјана
Николић, Јована Милановић, Катарина Ристић, Јелена Радовановић;
Светлана Миловановић, Јелена Стевановић, Данијела Негић, Мирјана Вујковић

Математика: Живота Ђорђевић, Иван Живановић, Дејан Филиповић,Милица Јовичић Дарко
Јевтић
Техничко и информатичко образовање и Информатика и рачунарство: Гордана Симић,
Иванка Алексић, Милош Милијановић, Марина Живковић
Физика: Драган Милошевић, Марина Живковић
Хемија: Данијела Лаловић, Радмила Милентијевић
Биологија, Домаћинство, Чувари природе:
Александра Јагодић, Јелена Срећковић

Љиљана

Пеладић,

Јелена

Радивојевић,

Историја, Свакодневни живот у прошлости: Рајко Сарић, Станица Милошевић, Јелена
Симић
Географија: Дијана Поповић, Снежана Вићентић, Сања Радовановић
Музичка култура: Владимир Адамовић и Невена Стевановић
Ликовна култура: Милоје Митровић и Јасмина Митровић
Физчко Васпитање, Изабрани спорт: Марко Ивковић,Соња Радојичић, Александар Ђукић,
Данијела Богдановић
Грађанско васпитање: Станица Милошевић, Мирјана Вујковић, Верица Адамовић Тешић
Верска настава: Никола Николић, Весна Нинковић, Марко Филиповић, Илија Цветковић,
Владимир Јокић, Маријана Додовић, Саво Павловић
Програмске делове који се не односе на обавезну, изборну, допунску и додатну наставу као
и на програм школског спорта, културних активности и програм излета, екскурзија и наставе
у природи радили су: Невена Гајић, Сенка Вучић (ПП служба), Верица Адамовић Тешић
помоћник директора школе и Биљана Жујовић директор школе као и секретар Витомир
Вучетић који је радио правне основе израде документа. Неформални облици образовно
васпитног рада радили су Невена Гајић и Соња Миловановић.

Полазне основе за израду Школског програма произилазе из следећих докумената:





Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ – бр. 88/17, 27/18,
10/19, 6/20 )
Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ – Просветни гласник бр. 1/05,
15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13,11/14,11/16, 6/17, 12/18 )
Правилника о наставном плану за први и други разред основног образовања и
васпитања
(„Сл
Гласник
РС
„Просветни
гласник
бр.5/14,11/14,11/16,6/17,1/13,11/14,11/16, 6/17, 12/18)




















Правилника о наставном плану за трећи разред основног образовања и васпитања
(„Сл Гласник РС „Просветни гласник бр. 1/05, 15/ 06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13, 11/14,
11/16, 12/18 )
Правилника о наставном плану за четврти разред основног образовања и васпитања
„(Сл.гласник РС“- Просветни гласник бр.1/13,11/14,11/16,7/17, 12/18)
Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“–
Просветни
гласник
4/13,
11/16,
6/17,8/17,9/17,12/18,15/18,1/2013,4/2013,11/2016,6/2017,8/2017,9/2017, 12/18, 15/18 )
Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“– Просветни гласник 5/08, 3/11, 1/13, 5/14, 11/16, 3/18, 12/18, 3/20 )
Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“– Просветни гласник 6/09, 3/11, 11/16, 8/13, 11/16, 12/18, 3/19, 12/19,
3/20)
Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“– Просветни гласник 52/10, 3/11, 8/13, 11/16, 7/17, 12/18 )
Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“– Просветни гласник 10/04, 20/04, 1/05,
3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 и др. правилник 7/11 и др. правилници 1/13, 4/13,
14/13, 5/14, 11/14, 11/16, 6/17, 12/18)
Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС“– Просветни гласник бр.
2/2000)
Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/10)
Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у основној
школи (Сл. гласник –Просветни гласник 30/19)
Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних
сарадника („Сл. гласник РС“ 81/17, 48/18, 109/21)
Школског развојног плана ОШ „Миле Дубљевић“ за период 2019. до 2023.
Посебног протокола о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања
Анализе резултата образовно-васпитног рада у претходној школској години
Извештаја о резултатима самовредновања
Осталих упутстава и подзаконских аката.

1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Циљеви школског програма проистичу из законских оквира Закона о основама образовања и
васпитања који се односе нациљеве образовања и васпитања и то:
1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета
и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова језичке,
математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености,
неопходних за живот и рад у савременом друштву;
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих
технологија;
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у
даљем образовању, професионалном раду и даљем животу;
6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање
током целог живота и укључивање у међународне и професионалне процесе;
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања
свог мишљења;
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву,
оспособљавање за рад и азнимање стварањем стручних компетенција, у скалду са
захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине, еколошке етике и заштите животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и
ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и
пријатељства;
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права,
права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине,
слободе, поштења и личне одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштоваењ и
неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијања
мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости.

3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И
РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И
ОСТВАРИВАЊЕ
ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО
ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО

ЗА

ПРВИ

ЦИКЛУС

ОСНОВНОГ

Реализацијом Школског програма оствариће се циљеви основног образовања и васпитања:
-обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
- обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика,
- развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
- свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
- развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
- развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
- континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
- развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се
мења;
- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у
складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
- развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних
компетенција за потребе савремене науке и технологије;
- развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за
учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и
изражавања свог мишљења;
- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
- развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и
неговање другарства и пријатељства;
- развијање позитивних људских вредности;
- развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права,
грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, развој толеранције и уважавање различитости;
- 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;
- повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и
смањеним напуштањем школовања;
- повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа
становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Обавезни и изборни предмети

Редни

Први
разред

Други
разред

Четври
разред

Трећи
разред

број

А. Обавезни
Неденаставни
љни
предмети
фонд
асова

Годишњи
фонд
часова

Недељни
фонд
часова

Годишњи
фонд
часова

Недељни
фонд
часова

Годишњи
фонд
часова

Неде-љни
фонд
часова

Годишњи
фонд
часова

1.

Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Енглески
језик

2

72

2

72

2

72

2

72

3.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

4.

Свет око нас

2

72

2

72

/

/

/

/

5.

Природа
друштво

и /

/

/

/

2

72

2

72

6.

Ликовна
култура

1

36

2

72

2

72

2

72

7.

Музичка
култура

1

36

1

36

1

36

1

36

8.

Физичко
васпитање

3

108

3

108

3

108

3

108

9.

Дигитални
свет*

1

36

1

36

1*

36*

1*

36*

10.

Пројектна
настава*

/

/

/

/

1*

36*

1*

36*

УКУПНО: А

20

720

21

756

21

756

21

756

Верска
настава/Грађа
-нско
васпитање

1

36

1

36

1

36

1

36

УКУПНО:Б

1

36

1

36

1

36

1

36

УКУПНО:А+
Б

21

756

22

792

22

792

22

792

Ред
ни
број
1.

Б.
Изборни
наставни
предмети**

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни
програми и активности

Ред
ни
број

ОБЛИК
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАДА

ПРВ
И

РАЗР
ЕД

ДРУГ РАЗР
И
ЕД

ТРЕЋ
И

РАЗРЕ
Д

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

Годишњи
фонд
часов
Часоа
ва

Неде- Годиљни
шњи
фонд фонд
часов
Часоа
ва

Недељни
фонд

Годишњи
фонд
часова

Недељни
фонд

Неде
-љни
фонд

часова

часова

Годишњи
фонд
часова

1.

Редовна
настава

21

756

22

792

22

792

22

792

2.

Допунска
настава

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Додатна
настава

/

/

/

/

/

/

1

36

4.

Час
одељенско
г
старешине

1

36

1

36

1

36

1

36

5.

Ваннаста- 1
вне
активности
***

36

1

36

1

36

1

36

6.

Настава у
природи**
**

7-10
дана

7-10
дана

7-10
дана

7.

Екскурзија
****

1.дан

1.дан

1.дан

7-10
дана
-

1 дан

*Дигитални свет у школској 2021/2022. години остварује се у првом и другом разреду. У
трећем и четвртом разреду остварује се Пројектна настава. Од школске 2023/2024. школске
године сви разреди првог циклуса образовања и васпитања ће имати предмет Дигитални
свет.
**Ученик бира један од понуђених изборних програма.
***Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности,
медија и спорта кроз секције.
**** Екскурзије и настава у природи организују се у складу са одговарајућим правилником.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 180 (обрада -70 и остало – 110 часова)
Циљ наставе 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.
Међупредметне компетенције:
комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална,
за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран
однос према околини.

ОБЛАСТ/Т САДРЖАЈИ
ЕМА
ПОЧЕТНО
ЧИТАЊЕ
И
ПИСАЊЕ
(обрада –
74 остало –
34)

-Глас и слово; штампана и
писана слова ћириличког
писма.
-Речи и реченице као говорне и
писане целине.
-Текстови засићени словима
која се обрађују /
текстови
предвиђени
за
глобално
читање.
Све врсте текстова који су
написани штампаним
или писаним словима.
Језичке игре.
Аналитичко-синтетичка
вежбања; лексичка и
синтаксичка
вежбања;
моторичке вежбе.
Писање
(преписивање,
самостално писање и
диктат).
Читање (шчитавање /
глобално читање, гласно и
тихо читање); питања
којима
се
проверава
разумевање

ИСХОДИ ПО завршетку МЕЂУПРЕДМ
разреда ученик ће бити у ЕТНА
стању да:
ПОВЕЗАНОС
Т
Разликује
изговорене Физичко
речи и реченице.Пише васпитање
елементе
слова.Уочава (Вежбе
у
позицију гласова у речи развијању
која је изговорена и моторике
–
позицију слова у речи вежбање
која
је
написана. покрета руке,
Раставља речи на гласове. шаке, прстију
Речи које су растављене и
њихова
на гласове слива у координација;
целину.Разликује
вежбе дисања
изговорени
глас
и као припрема
написано
слово. за читање)
Правилно
пише
штампана
слова Музичка
ћириличног
писма. култура
Разликује написане речи (Слушање
и
реченице.Влада музике:
основном
техником Композиције
писања
штампаног различитог
ћириличног текста. Пише карактера;
читко и уредно.Влада Музичко
основном
техником стваралаштво:
читања
штампаног Стварање
ћириличног
текста. звучне приче)
Гласно чита, правилно са Ликовна
разумевањем. Тихо чита кулотура

прочитаног.
Изговор и писање гласова који
ученицима
причињавају
тешкоће (нпр. ћ, ђ; џ, ч; ј, љ).

2.
КЊИЖЕВ
НОСТ
(обрада –
36, остало
– 6 часова)

КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ:
песма; прича; догађај; место и
време збивања;
књижевни лик – изглед,
основне особине и
поступци; драмски текст за
децу; шаљива
песма; басна; загонетка
Школска лектира
Поезија
„Јесења
песма“,
Душан
Радовић
Љубивоје Ршумовић „Ау, што
је школа згодна“
„Срећна Нова година“, Душан
Радовић
„Првак“, Десанка Максимовић
„Деца
су
украс
света“,
Љубивоје Ршумовић
„Добар друг ти вреди више“,
Перо Зубац
„Није
лако
бити
дете“,
Драгомир Ђорђевић
„Постеља за зеку“, Гвидо
Тартаља
„Зимска
песма“,
Јован
Јовановић Змај
„Ја сам чудо видео“, шаљива
народна песма
„Пролеће“, Воја Царић
„Ветар сејач“, Мира Алечковић
„Хвалисави зечеви“, Десанка
Максимовић

са
разумевањем
прочитаног.Разуме
оно
што
прочита.Правилно
изговара
све
гласове.Правилно пише
писана слова ћириличног
писма.Влада
основном
техником писања писаног
ћириличног текста. Пише
читко и уредно.Влада
основном
техником
читања
писаног
ћириличног
текста.Гласно
чита,
правилно
са
разумевањем. Тихо чита
са
разумевањем
прочитаног.
Активно слуша и разуме
садржај
књижевноуметничког
текста који му се чита.
Препознаје
песму.
Напамет говори краће
песме.
Проналази
информације
експлицитно изнете у
тексту.Уочава
битне
појединости у описима
бића и природе.Уочава
стих и строфу.Уочава
непознате речи у песми и
пита учитеља за њихово
објашњење. Препознаје и
доживљава мелодичност
песме.Доводи
садржај
песме
у
везу
са
илустрацијама.

(Споразумевањ
е: Слика, текст,
звук; Кратки
анимирани
филмови)

Свет око нас
(Моја
породица,
наша
одељенска
заједница,
ученички
прибор)
Музичка
култура
(Слушање
музике:
Композиције
различитог
карактера;
Музичко
стваралаштво:
Стварање
звучне приче)
Ликовна
кулотура
(Споразумевањ
е: Слика, текст,
звук; Кратки
анимирани
филмови)

„У
гостима“,
Десанка
Максимовић
„Цртанка“, Стеван Раичковић
„Јежева
кућица“,
Бранко
Ћопић
Проза
„Свети Сава и ђаци“, народна
прича
„Два друга“, Лав Толстој
„Голуб и пчела“, народна
прича
„Два јарца“, „Две козе“,
Доситеј Обрадовић
„Лисица и гавран“, народна
басна
„Јоца вози тролејбус“, Драган
Лукић
„Ноћни
ћошак“,
Весна
Ћоровић Бутрић
Избор из ауторских загонетки
(Десанка
Максимовић,
„Загонетке лаке за прваке
ђаке“)
Загонетке Григора Витеза и
Бране Цветковића)
Избор из народних загонетки
Драмски текстови
Гвидо Тартаља, Зна он унапред
Душан Радовић, Тужибаба
Александар Поповић, Неће
увек да буде први
Бора Ољачић, Први дан у
школи
Популарни и информативни
текстови
„Свети Сава“, из часописа
„Свети Сава“
„Младост Вука Караџића“,
Јохан Ангелус
„О буквару“, Милан Шипка
Домаћа лектира
Јован Јовановић Змај, Песме за
децу
Избор из басни и сликовница
за децу
3.
Реченица; реч; слово. Улога
ЈЕЗИК(обр гласа/слова у
ада – 5 разликовању значења
остало –3 изговорене односно написане
часова)
речи.
Реченице као обавештење,
питање и заповест.

Граматика
Разликује реченице као
обавештења, питања и
заповести према изговору
и
препознавањем
у
тексту.
Правопис

Природа
друштво
(Природа,
човек,
друштво
Услови
живот,

и

за

Велико слово на почетку
реченице, у писању
личних имена и презимена,
имена насеља
(једночланих) и
назива места и улице у којој
ученик живи, као и
назив школе коју похађа.
Правилно потписивање (име,
па презиме).
Тачка на крају реченице;
место и функција упитника и
узвичника у реченици.

Правилно
употребљава
велико слово (на почетку
реченице,
у
писању
личних
имена
и
презимена, једночланих
назива насеља).
Зна
правилно
потписивање (име, па
презиме).
Правилно
употребљава
тачку,
упитник
и
узвичник
на
крају
реченице, односно зна
место и функцију тачке,
упитника и узвичника.

Облици
рељефа;
Материјали –
Промене
материјала)
Музичка
култура
(Слушање
музике:
Музички
дијалог)
Ликовна
кулотура
(Споразумева
ње: Тумачење
вузуелних
информација)
Математика
(Мерење
и
мере:
Јединице
мере)

Говорење
Вођени и слободни разговор.
Говорни
КУЛТУРА предлошци.
(обрада – Усмена порука.
16 остало – Причање и описивање.
6 часова)
Казивање књижевног текста.

Усавршава
говор,
слушање,
читање
и
писање.
Развија
комуникативне
способности ( у вођеном
разговору о одређеној
теми одговара на питања,
поставља
питања
и
износи своје мишљење и
ставове; учтиво започиње
разговор;
размењује
информације,
обликује
усмену поруку).
Прича о доживљајима и
догађајима.
Саставља и прича причу
на основу слика.
Рецитује.
Богати речник (усваја
нове речи).
Учествује у
сценском
извођењу
драмских
текстова
из школске
лектире.
Препричава
краће
текстове
из школске
лектире.
Описује бића, предмете и
природу на основу слика

Свет око нас
(Природа,
човек,
друштво
Животне
заједнице
у
мом крају и
човеков однос
према њима)
Музичка
култура
(Слушање
музике:
Композиције
различитог
карактера;
Музичко
стваралаштво:
Стварање
звучне приче)
Ликовна
кулотура
(Споразумева
њ:
Слика,
текст,
звук;
Кратки
анимирани
филмови)

4.
ЈЕЗИЧКА

Драмски,
драматизовани
текстови, сценска
импровизација.
Сценско
извођење
(драмско и луткарско).

текста

Богаћење речника: лексичке и
синтаксичке
вежбе.
Разговорне,
језичке
игре.
Слушање
Стварне
ситуације.

ситуационе

и

и

симулиране

Слушна порука.
Аудио-визуелни записи.
Игре за развијање слушне
пажње.

Писање
Питања о сопственом искуству,
бићима,
предметима,
појавама,
сликама, о књижевном и
некњижевном тексту.
Писана порука.
Kраћа текстуална целина: о
сопственом искуству,
о доживљају, о сликама,
поводом књижевног
текста.
Реченице/кратак текст погодан
за диктирање.
Читање
Књижевни текстови.
Текстови
са
практичном
наменом: позивница,
упутство, списак за куповину и
др.
Нелинеарни текстови: текст у
табели, распоред
часова, стрип, улазница и др.

и/или
сопственог
искуства.
Пажљиво и културно
слуша саговорника. У
наставном
контексту
слуша интерпретативно
читање
и
казивање
књижевних текстова, шта
други говоре и то
потврђује
репродуковањем
или
парафразирањем слушне
поруке, као и поступањем
по
усменим
инструкцијама и молбама
одраслих и вршњака.
Репродукује
аудиовизуелне записе.
Пише
реченице/кратак
текст по диктату.
Пише краће текстуалне
целине
о
сликама,
поводом
књижевног
текста, о сопствениом
искуству, о доживљају.
Решава
ребусе
и
укрштене речи.
Спаја више реченица у
целину.
Пише поруке којима
износи информације из
свакодневног школског
живота.
Пише
списак
за
куповину.
Чита књижевне текстове,
позивнице,
спискове,
текстове
у
табели,
распоред
часова.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И АКТИВНОС АКТИВНОСТ РЕСУРСИ
МЕТОДЕ РАДА
ТИ
И
УЧЕНИКА
НАСТАВНИ
КА
- Кооперативна
Слушање,
Припремање,
- Ученици
- Интерактивна
памћење,
организовање,
- Наставници
- Перцептивне
посматрање, посматрање,
- Родитељи
- Амбијентално учење препознавањ праћење,
- Двориште
-Игра
е,
објашњавање,
- Учионица
- Цртање
упоређивање помагање,
- Дидактичка
- Певање
, уочавање, показивање,
средства и
- Учење кроз игру
разликовање вођење,
материјали
, именовање, подстицање,
- Уџбеници
Демонстрација(покази разговор,
предвиђање,
- Искуство
вање)
постављање проверавање,
ученика
- Разговор
питања,
вредновање,
- Фотографиј
- Учење по моделу
причање,
саопштавање,
е
замишљање, иницирање,
- Слике
описивање,
слушање,
- Краћи
цртање,
праћење,
текстови
бојење,
процењивање,
- Касете
читање,
идентификова
- Апликације
писање,
ње, поређење,
анализирање одлучивање,
, откривање, разговор,
закључивањ читање,
е,
цртање
образлагање,
груписање,
примењивањ
е,
сарађивање,
процењивањ
е, играње

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ ИСХОДА
Формативно и
описно
оцењивање
Идентификаци
ја ситуација у
којима
ће
ученици стећи
и
показати
понашање
у
складу
са
прописаним
исходима.
Инструменти
за проверавање
остварености
прописаних
исхода
(разговор,
посматрање,
десетоминутне
провере знања,
диктати,
тематске
провере знања,
годишњапрове
ра
знања,
мерења брзине
читања
и
писања).
Примена
инструмената
прикупљања
података
и
њихово
поређење
са
прописаним
исходима.

СРПСКИ ЈЕЗИК – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : Први

Редни Број
број
часова
наставне
теме
За
За
обраду остале
типове
часа
1.
74
34

2.

36
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НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПО НИВОИМА

Стандарди са комплетним
текстом за сваки стандард:
Почетно читање Септембари писање
јун

Књижевност

Септембарјун

ОСНОВНИ НИВО
1 СЈ.1.2.2. Одговара на
једноставна питања у вези са
текстом,
проналазећи
информације
експлицитно
исказане у једној реченици,
пасусу, или у једноставној
табели (ко, шта, где, када,
колико и сл.)
1 СЈ.1.2.3.Препознаје да ли је
тражена информација, која
може да буде изказана на
различите
начине
(синонимија,
парафраза),
садржана у тексту
СРЕДЊИ НИВО
1 СЈ.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
1
СЈ.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)
ОСНОВНИ НИВО
1 СЈ.1.5.1.
Препознаје
књижевне родове на основу
формалних одлика поезије,
прозе и драме
СРЕДЊИ НИВО

3.

5

3

Језик

Септембарјун

1 СЈ.2.5.2.
Одређује
фолклорне
форме(кратке
народне
умотворине
–
пословице,
загонетке,
брзалице)
1 СЈ.2.5.3.
Препознаје
риму, стих и срофу у лирској
песми
НАПРЕДНИ НИВО
1 СЈ.3.5.1.
Тумачи
особине,
понашање
и
поступке ликова позивајући
се на текст
ОСНОВНИ НИВО
1 СЈ.1.3.1.
Пише писаним
словима ћирилице
1 СЈ.1.3.2.
Уме да се
подпише
1 СЈ.1.3.3.
Почиње
реченицу великим словом,
завршава је одговарајућим
интерпункијским знаком
1 СЈ.1.3.2.
Користи богат
фонд речи ( у односу на
узраст)
1 СЈ.1.4.5.
Познаје
значења
речи
и
фразеологизма
који
се
употребљавају
у
свакодневној комуникацији (
у кући, школи и сл.)
СРЕДЊИ НИВО
1 СЈ.2.4.7.
Саставља
реченице
различите
по
комуникативној функцији и
облику
1 СЈ.2.4.8.
Препознаје синонимију
1 СЈ.2.3.2.
Употребљава велико слово
приликом писања имена
држава и места и њихових
становника;
користи
наводнике при навођењу
туђих речи; правилно пише
присвојне придева (-ов, -ев, ин, -ски, -чки, -шки);
правилно пише гласове ћ, ч,
ђ,
џ;
правилно
пише
сугласник ј у интервокалској
позицији; правилно пише

речцу ли и не; употребљава
запету при набрајању

4.

16
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Језичка култура

Септембарјун

НАПРЕДНИ НИВО
1 СЈ.3.4.5.
Употребљава
речи
у
основном
и
пренесеном - фигуративном
значењу
ОСНОВНИ
1 СЈ. 0.1.1. Познаје
основна
начела
вођења
разговора; уме да започне
разговор, учествује у њему и
оконча га; пажљиво слуша
своје саговорнике
1 СЈ.0.1.2.
Користи
форме учтивог обраћања.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 72 (обрада 27 и остало 45 часова)
Циључења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног
језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према
другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Међупредметне компетенције:комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање
проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у
демократском друштву, за одговоран однос према околини.
Кључни појмови: језик, језичка култура, језичке вештине

ОБЛАС
Т/ТЕМА

САДРЖ
АЈИ

1.
WELC
OMEДОБРО
ДОШЛИ

Hello!
I’m (Zak).
Come with
us. Look for
(an egg).
Основне
боје: blue,
green, red,
yellow

ИСХОД
И
По
завршетку
разреда
ученик ће
бити
у
стању да:
поздраве и
отпоздрав
е
примењују
ћи
најједност
авнија
језичка

МЕЂУПРЕ
ДМЕТНА
ПОВЕЗАНОС
Т

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност,

My
birthdayМој
рођендан

Бројеви
1-5
Рецептив
но:
основни
налози за
рад
у
разреду
(Come here.
Listen.
Look. Sing.
Quiet,
please. Sit
down.
What’s this?
What colour
is it?)
Предмет
и и жива
бића
Боје:
pink,
purple,
orange,
black, white
Фразе:
Happy
birthday,
thank you
Императ
ив:
clap,
stamp, jump
Бројеви:
6-10
да
правилно
запишу
математичк
е
знаке,
плус,
минус,
једнако
- кратку
причу која
се односи
на тему.

средства;
представе
себе
разумеју
кратка и
једноставн
а упутства
и налоге и
реагују на
њих
- броје
од 1 - 5

поздраве и
отпоздрав
е
примењују
ћи
најједност
авнија
језичка
средства;
захвале
- броје
од 1 до 10
- кажу
колико
година
имају
разумеју
кратка и
једноставн
а упутства
и налоге и
реагују на
њих
дају
кратка и
једноставн
а упутства
и налоге
разумеју
једноставн
о исказане

српски језик,
математика

-//-

-//-

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност,
српски језик
Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,

At
school- У
школи

Предмет
и
у
учионици:
pen, pencil,
book, ruler,
rubber,
table, chair
Музички
инструмент
и:
drum,
violin,
piano, guitar
Активно
сти: climb,
play, jump,
look
Фразе:
It’s
a
(red)(pencil
).
Let’s
(jump).
What’s this?
Very good.
Налози
за рад на
часу.

Festival
s:
Halloween
Празник:
Ноћ
вештица

Вокабула
р везан за
овај
празник
Фраза:
I’ve
got
(a)(cat).

честитке и
реагују на
њих
препознају
и именују
жива бића
и
предметеи
ва бића и
предмете
разумеју
кратка и
једноставн
а упутства
и налоге и
реагују на
њих
дају
једноставн
е налоге
- искажу
извињење
на
једностава
н начин
разумеју
позив
и
реагују на
њега
- упуте
позив на
заједничку
активност
препознају
и именују
предмете
разумеју
кратке и
једноставн
е молбе и
реагују на
њих
дају
једноставн
е исказе у
којима се

музичка
и
драмска
уметност,
српски језик,
математикa

-//-

My
familyМоја
породица

My
bodyМоје тело

Festival
s:
Christmas
Празник:
Божић

Чланови
породице:
family, dad,
mum,
brother,
sister, friend
Осећања:
happy, sad
Занимањ
а:doctor,
pilot,
teacher, vet
Фразе:W
ho’s this?
How
old
is…?
Is
he/she…)
Делови
тела: body,
arms, legs,
hands,
head, feet,
toes,
fingers, face
Животи
ње: hippo,
gorilla
Акције:
Wash your
(hands).
Wiggle.
Click.
Придеви:
clean, dirty
Фразе:
I’ve
got
(a)(clean)(f
ace).
Вокабула
р и фразе
везане
за
Божић:
Happy
Christmas!
Christmas
Day,
present,

изражава
поседовањ
е
представе
себе
и
друге
разумеју и
дају
једноставн
е исказе у
вези
са
осећањима
разумеју,
траже
и
дају
основне
информац
ије о себи
и другима
разумеју
једноставн
е
описе
живих
бића
-опишу
жива бића
користећи
једноставн
а језичка
средства
разумеју и
дају
једноставн
е
исказе
којима се
изражава
припадање
- опишу
предмете
користећи
једноставн
а језичка
средства
честитају
Божић,

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност,
српски језик

reindeer,
Santa,
sleigh

упуте
једноставн
е честитке

My
pets- Моји
кућни
љубимци

dog, cat,
parrot,
mouse,
tortoise,
frog, kitten,
puppy,
chick, pet
big, small
boy, girl,
hat, baby,
cold, hot
It’s
a
(small)(cat).
He’s got
(a)(cat).

- опишу
жива бића
једноставн
им
језичким
средствим
а
разумеју
једноставн
е
исказе
којима се
изражава
поседовањ
а
- траже
и
дају
једноставн
е
исказе
којима се
изражава
поседовањ
е

Верска
настава,
грађанско
васпитање,
српски језик,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност

My
houseМоја кућа

Кућа и
просторије
у
њој:
house,
bedroom,
kitchen,
living room,
bathroom,
door,
window,
bed, bath,
garden,
path, shed
Фразе:Th
is is the
(living
room).
Where’s
(dad)?
Food:
meat, fruit,
bread,
cheese,
milk,

разумеју
једноставн
а
обавеште
ња
о
положају у
простору и
реагују на
њих
- траже
и пружају
једноставн
а
обавеште
ња
о
положају у
простору

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност,
српски језик

- разуме
једноставн
е исказе за
изражавањ
е

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и

FoodХрана

yoghurt,,
juice,
honey, jelly,
salad,
chocolate
good, bad
Фразе: I
like / I don’t
like (milk).
Do you like
…? I like
(milk); It’s
(good) for
me

Festival
s: Easter –
Празник:
Ускрс

Вокабула
р везан за
Ускрс
изразе
иречи којe
се односе
на Ускрс –
bunny,
butterfly,
Easteregg,
chocolateeg
g,
chick,
basket,
Happy
Easter;
сличности
и разлике у
начину
прославе
Ускрса код
нас и у ВБ;
- песму
I’m
the
Easter
Bunny;

Iʼm
excitedУзбуђен
(а) сам

Придеви:h
ungry,
thirsty,
tired,
scared,
excited,

допадања
и
недопадањ
а и реагује
на њих
- тражи
мишљење
и
изражава
допадање
и
недопадањ
е
једноставн
им
језичким
средствим
а
разумеју
једноставн
о исказане
честитке и
одговарају
на њих
- упуте
једноставн
е честитке

драмска
уметност,
српски језик

разумеју
свакоднев
не исказе
у вези с
непосредн
им

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност,

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност,
српски језик

Goodby
eДовиђења

angry
eat, drink
Изрази:
I’m
(excited).
He’s/She’s
(tired).
Let’s have
fun. It’s a
(big)
shadow.

потребама,
осетима и
осећањима
и реагују
на њих
- изразе
основне
потребе,
осете
и
осећања

српски језик,
математика

Wave
goodbye!
Don’t be
sad!

разумеју и
реагују на
налоге,
упућују их
дају
једноставн
е исказе о
поседовањ
у
- траже
и пружају
једноставн
а
обавеште
ња
о
положају у
простору

Грађанско
васпитање,
свет око нас,
ликовна,
музичка
и
драмска
уметност,
српски језик

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХ
АКТ
АКТ
РЕ
НИКЕ
ИВНО
ИВНО
СУР
И
СТИ
СТИ
СИ
МЕТО
УЧЕ
НАС
ДЕ
НИКА
ТАВН
РАДА
ИКА

Коопер
ативна
Интера
ктивна
Перцеп

Уче
ници
слушај
у
и
реагују
на
упутст
ва

Наст
авник
мотиви
ше
ученик
е
за
рад;
подсти

-

Учениц
и
Настав
ници
Учиони
ца
Дидакт
ичка

НАЧИ
Н
ПРОВЕР
Е
ОСТВА
РЕНОСТ
И
ИСХОД
А
Форма
тивно и
суматив
но
оцењива
ње
Идентиф
икација

тивне
Игре
пример
ене
узраст
у
и
дидакт
ичком
захтеву
(за
загрева
ње,
развија
ње
пажње
и
концен
трације
,
јачање
мотива
ције,
увођењ
е нове
језичке
грађе
или
пак
утврђи
вање).
Класир
ање и
упоређ
ивање
(по
количи
ни,
облику
, боји,
годиш
њим
добима
, волим
/
не
волим,
компар
ације...
).
Заједн

настав
ника
на
страно
м
језику
или са
аудиозаписа
(слуша
ј,
пиши,
повеж
и,
одреди
,
пронађ
и, али
и
на
активн
ости у
вези са
радом
у
учиони
ци:
нацрта
ј,
исеци,
обој,
отвори
/
затвор
и
свеску,
итд.).
Раде у
парови
ма,
малим
и
велики
м
групам
а
(минидијало
зи,
игра
по
улогам
а,

че
сарадњ
у
и
самост
алност
у раду,
креати
вно /
критич
ко
мишље
ње;
пружа
подрш
ку;
прати
и
евиден
тира
рад и
напред
овање
ученик
а.

-

-

средств
а
и
материј
али
Уџбени
ци
Искуст
во
ученик
а
Слике
цд
дигита
лни
уџбени
ци

ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понаша
ње
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматр
ање,
петнаест
оминутн
е
провере
знања,
диктати,
планира
не
провере
знања,
годишња
провера
знања,
пројектн
и
задаци).
Примена
инструм
ената
прикупљ
ања
података
и
њихово

ичко
правље
ње
илустр
ованих
матери
јала
(плани
рање
различ
итих
активн
ости, ,
програ
м
приред
бе или
неке
друге
маниф
естациј
е).

симула
ције
итд.).
Веж
бају
слуша
ња
(према
упутст
вима
настав
ника
или са
аудиозаписа
повеза
ти
појмов
е,
додати
делове
слике,
допуни
ти
инфор
мације,
селект
овати
тачне
и
нетачн
е
исказе,
утврди
ти
хронол
огију и
сл.).

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : први
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ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Разред: први
Циључења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног
језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према
другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

Годишњи фонд часова: 36 часова
ОБЛАС
Т/ТЕМА

САДРЖАЈИ

1.Greeti
ngs
Поздрављањ
2.
Introducin
g myself
3.
Introducin
g
other
people
4.Numb
ers 1-5
5.

е
Бројеви 1-5
Боје
Бројеви 6-10
Колико...?

ИСХ
ОДИ

разумеј
у
кратка
и
једност
авна
упутст
ва
и
налоге
и
реагују
на њих

Рођендан
Колико

-

МЕЂУПРЕ
ДМЕТНА
ПОВЕЗАНОС
Т
Музичка
култура,
ликовна
култура,
драмска
уметност,
српски језик,
свет око нас,
математика

Colours

имаш година?

6.
Number 610

Предмети у
школи

7. How
many
8.
Birthdays

Множина
именица
Чланови
породице
Ко је то?

9. How
old are you
10.
Classroom
objects
11.
Numbers/
How many
12.
Plurals
13.
Family
members
14. He’s
a doctor. Is
he
a
doctor?
15.
Who’s
this?
He’s…
16.
Body parts
17.
Body parts
18. I’ve
got
(two
hands)

знају
да
броје
од 1-10

Делови тела
Имам....
Кућни
љубимци
Животиње
Просторије у
кући
Храна
Допадање/не
допадање
Изражавање
емоција

разумеј
у
и
именуј
у бића
и
предме
те који
се
односе
на
тему;
знају
да
кажу
колико
имају
година
знају
да
именуј
у
чланов
е
породи
це
знају
да
именуј
у ку
препоз
нају и
именуј
у

19. Pets

предме
те

20. Pets
21. Farm
animals
22. Zoo
animals
23.
What’s
this? It’s
(a)…
24.
Rooms in
the house
25.
Places
town

in

26.
Where
is…? He’s
in
the
(bathroom)
.
27.Wher
e’s
the
(mouse)?
It’s in the
garden.
28. Food
29. Food
30. I’ve
got (bread
and
cheese)
31.
I
like/I don’t
like

разумеј
у
једност
авна
упутст
ва
и
налоге
и
реагују
на њих;
поставе
и
одгово
ре на
питања
колико
нечега
има

разумеј
у
једност
авне
исказе
за
изража
вање
допада
ња;
изразе
допада
ње или
недопа
дање;
-

поставе
питања
везана
за
изража
вање
допада
ња
и
недопа
дања и
одгово
ре на
њих

32.
Adjectives
33.
Emotions
34.
He’s/She’s
(hungry)
35. I’m
(excited).
Is he/she
…(tired)?
36.
Actions,
emotions,
room, food

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕ
ХНИК
Е
И
МЕТО
ДЕ
РАДА

АКТ
ИВНО
СТИ

АКТ
ИВНОС
ТИ

УЧЕ
НИКА

НАС
ТАВНИ
КА

Коо
перат
ивна

Слу
шање,
памће
ње,
посмат
рање,
препоз
навање
,
упоређ
ивање,
уочава
ње,
разлик

Прип
ремање,
организ
овање,
посматр
ање,
праћење
,
објашњ
авање,
помага
ње,
показив
ање,

Инт
еракти
вна
Вер
бална
Игр
а
Дем
онстра

Р
ЕСУ
РСИ

У
чени
ци
Нас
тавн
ици
Род
ите
љи
Дид
акти
чки
мате
рија

НАЧИ
Н
ПРОВЕР
Е
ОСТВА
РЕНОСТ
И
ИСХОД
А
Форма
тивно
оцењива
ње
Идентиф
икација
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понаша

ција
(показ
ивање
)
Разг
овор

овање,
именов
ање,
разгов
ор,
постав
љање
питања
,
прича
ње,
описив
ање,
цртање
,
бојење,
читање
,
писање
,
анализ
ирање,
открив
ање,
закључ
ивање,
образл
агање,
приме
њивањ
е,
сарађи
вање

вођење,
подстиц
ање,
предвиђ
ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницир
ање,
слушањ
е,
праћење
,
процењ
ивање,
иденти
фикова
ње,
поређе
ње,
одлучив
ање,
разгово
р,
читање,
цртање

л
С
труч
на
лите
рату
ра

ње
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматра
ње,
десетом
инутне
провере
знања,
диктати,
мерења
брзине
читања и
писања).
Примена
инструм
ената
прикупљ
ања
података
.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ МАТЕМАТИКА
Годишњи фонд часова: 180 ( обрада-70, остало-110)
Циљ: наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима,
знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове
према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота,
као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.

Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање
проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у
демократском друштву, за одговоран однос према околини.
Кључни појмови: геометријске фигуре ( круг, правоугаоник, квадрат и троугао), права,
крива линија, дуж, тачка, геометријска тела (лопта, коцка, квадар, ваљак, пирамида и
купа), број, редни бројеви, сабирање, одузимање, једноцифрен број, двоцифрен, стотина,
динар, кованице и новчанице до
100 динара.

ОБЛАСТ/ТЕМА

1.
Геометрија(обрада
-21, остало -20)

САДРЖАЈИ

Просторне
релације.
Величина предмета
и бића.
Геометријска тела:
лопта,
коцка,
квадар,
ваљак,
пирамида и купа.
Геометријске
фигуре: круг,
правоугаоник,
квадрат и
троугао.
Права, крива и
изломљена
линија.
Затворена
и
отворена
линија.
Тачка
Дуж.

и

линија.

2.Бројеви (обрада- Бројање, писање и
71, остало 55)
читање
бројева
Приказивање
бројева
помоћу тачака на
бројевној
правој

ИСХОДИ
по
завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:
Одређује међусобни
положај предмета и
бића
и
њихов
положај у односу на
тло.
Разликује релације:
у, на и ван. Разликује
унутрашњост
и
спољашњост.
Упоређује предмете
и бића по величини.
Упоређује предмете
и бића по дужини.
Упоређује предмете
и бића по висини.
Упоређује предмете
и бића по ширини.
Уочава и именује
геометријска тела:
лопту, квадар, коцку,
ваљак,
купу
и
прамиду.
Уочава и именује
геометријске фигуре:
правоугаоник,
квадрат,
круг
и
троугао.
Врши
једноставна
пребројавања.
Групише предмете и
бића са заједничким
својством. Користи
математички
термин-скуп.
Разуме математички
термин-елемент

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

Свет
око
нас
(Оријентација
у
простору и времену)

Музичка
култура
(Извођење музике)

Ликовна
култура
(Композиција:
Орнамент.
Традиционална
и
савремена употреба
орнамената)

Свет
око
нас
(Оријентација
у
простору и времену )

Упоређивање
бројева
Редни бројеви
Сабирање
и
одузимање
бројева
приказивање
на
бројевној
правој
Сабирање
и
одузимање
бројева до 100 без
прелаза
преко десетице и
приказивање
на
бројевној
правој
Својства сабирања
Откривање
непознатог броја
у једнакостима
с
једном
операцијом.

скупа и користи га.
Придружује
елементе
једног
скупа
елементима
другог скупа.
Препознаје скупове
са једнаким бројем
елемената.
Препознаје скупове
са
различитим
бројем елемената.
Пише и чита бројеве
до 100
Упоређује бројеве до
100
Користи
математичке
знакове-мање и веће.
Чита и пише редне
бројеве.
Сабира
до
100
Користи
појам
сабирање.
Одузима до 100.
Користи
појам
одузимање.
Решава текстуалне
задатке
са
одузимањем до 100
Чита и пише нулу.
Приказује бројеве на
бројевној правој.
Броји унапред и
уназад.
Одређује
претходник
и
следбеник броја.
Пише и чита бројеве
до 100. Упоређује,
сабира и одузима до
100.
Користи
појам
цифра.
Пише и чита бројеве
прве стотине
Разликује парне и
непарне бројеве.
Користи
појмове
сабирак и збир.
Користи
својство
замене
места
сабирака и својство
здруживања
сабирака.

Музичка
култура
(Извођење музике)

Ликовна
култура
(Споразумевање:
Лепо писање плакат,
позивнице, честитке
)

3.Мерење и мере Мери
дужину
(обрада-6, остало- задатом,
7)
нестандардном
јединицом
мере.
Чита и користи
податке
са
једноставнијег
стубичног
и
сликовног
дијаграма
или
табеле.

Користи
појмове
умањеник, умањилац
и разлика.
Уочава
везу
сабирања
и
одузимања.
Одређује за толико
већи и за толико
мањи број.
Раставља бројеве на
сабирке.
Одређује непознат
сабирак, умањилац и
умањеник.
Мери
дужину
задатом,
нестандардном
јединицом мере
Разликује
новчане
апоене.
Упоређује
вредност новчаница.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И АКТИВНОСТ АКТИВНОСТИ
РЕСУРСИ
МЕТОДЕ
И
НАСТАВНИКА
РАДА
УЧЕНИКА
Кооперативн
а
Интерактивн
а
Перцептивне
Амбијенталн
о учење
- Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
Демонстраци
ја
(показивање)

Слушање,
разговор,
постављање
питања,
памћење,
посматрање,
уочавање,
разликовање,
именовање,
цртање,
бојење,
описивање,
играње

Свет
око
нас
(Оријентација
у
простору
и
времену)
Музичка
култура
(Извођење музике)
Ликовна
култура
(Материјали
–
Својства
материјала)

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТ
И ИСХОДА
Припремање,
- Ученици
Формативно и
организовање,
- Наставници
описно
посматрање,
- Родитељи
оцењивање
праћење,
- Двориште
Идентификација
објашњавање,
- Учионица
ситуација
у
помагање,
којима
ће
показивање, вођење, Дидактичкасредст ученици стећи и
подстицање,
ва и материјали -- показати
предвиђање,
Уџбеници
понашање
у
проверавање,
Искуство ученика складу
са
вредновање,
Фотографије
прописаним
саопштавање,
Слике
исходима.
иницирање,
Краћи текстови
Инструменти за
слушање,
Апликације
проверавање
праћење,процењива
остварености
ње,
прописаних
идентификовање,
исхода
поређење,
(разговор,
одлучивање,
посматрање,
разговор, читање,
десетоминутне

- Разговор
-Учење
по
моделу

цртање

провере знања,
диктати,
тематске
провере знања,
годишња
провера знања,
мерења брзине
читања
и
писања).
Примена
инструмената
прикупљања
података
и
њихово
поређење
са
прописаним
исходима.

МАТЕМАТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ПРВИ

Редни Број
број
часова
наставне
теме
За
За
обраду остале
типове
часа
1.
21
20

Геометрија

Септембарјун

2.

Бројеви

Септембарјун

71

55

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПО НИВОИМА

Стандарди са комплетним
текстом за сваки стандард:
ОСНОВНИ
НИВО
1МА.1.2.1. уме да
именује геометријске објекте
у равни (квадрат, круг,
троугао,
правоугаоник,
тачка, дуж, права )
и уочава међусобне односе
два геометријска објекта у
равни
СРЕДЊИ НИВО
1МА
1.2.2 зна јединице за мерење
дужине и њихове односе
ОСНОВНИ НИВО
1МА.1.1.1. зна да
прочита и запише дати број,
уме да упореди бројеве по

величини и да прикаже број
на
датој
бројевној
полуправoj.
полуправој
1МА.1.1.4. уме да на основу
текста правилно постави
израз са једном рачунском
операцијом.
СРЕДЊИ НИВО
1МА.2.1.1. уме да
примени својства природних
бројева (паран, непаран,
највећи, најмањи, претходни,
следећи број) и разуме
декадни
разуме декадни
бројни систем.
1МА.2.1.3. сабира и одузима,
рачуна вредност израза.
1МА.2.1.4. рачуна вредност
израза
с
највише
две
операције.
1МА.2.1.5. уме да решава
једначине.
НАПРЕДНИ
НИВО
1МА.3.1.1. уме да
примени својства природних
бројева
у
решавању
проблемских задатака.
1МА.3.1.2.
зна
својства
операција
сабирања
и
одузимања и уме да их
примени.
3.

6

7

Мерење и мере

Септембарјун

ОСНОВНИ
НИВО
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.
СРЕДЊИ
НИВО
1МА.2.4.1. уме да
изрази одређену суму новца
преко различитих апоена и
рачуна
са
новцем
у
сложенијим ситуацијама.

1МА.2.4.5. уме да користи
податке приказане графички
или табеларно у решавању
једноставних задатака и уме
графички да представи дате
податке
НАПРЕДНИ НИВО 1МА
2.4.2. зна јединице за време
(сат, дан, месец, година)
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ СВЕТ ОКО НАС
Годишњи фонд часова: 72 (обрада-37 остало-35 часова)
Циљ: учења предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и
друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
Међупредметне компетенције:комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање
проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у
демократском друштву, за одговоран однос према околини.

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

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

1. ДРУГИ И ЈА
(обрада-11,
остало7)
ПОРОДИЧНИ
ДОМ И ШКОЛА

Правовремено
и
примерено
ситуацији исказује своје основне
животне потребе за храном,
водом и одласком у тоалет.
Препознаје и исказује радост,
страх, тугу и бес, уважавајући
себе и друге.
Понаша се тако да уважава
различитости својих вршњака и
других људи.
Именује чланове своје породице.
Зна шта је дом.
Придржава
се договорених
правила понашања у породици.
Зна које породичне празнике
прославља
његова/њена
породица, као и да постоје
људи који славе другачије
празнике.
Именује просторије у школи и
зна шта се у свакој од њих ради.
Зна школске празнике.

ИСХОДИ
по
завршетку
разреда ученик
ће бити у стању
да:
1.
зна
да
препозна
и
искаже
радост,
страх,
тугу и бес
уважавајући
себе и друге;
2. правовремено
и примерено
ситуацији
искаже
своје
основне
животне
потребе
за
храном, водом и
одласком
у
тоалет;
3.понаша
се
тако да уважава
различитости
својих вршњака
и других људи;

МЕЂУПРЕДМЕ
ТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Ликовна
култура: Цртање
и бојење
Музичка култура
Певање
и
слушање песама
Грађанско
васпитање
Осећања
и
потребе
Уважавање
и
комуникација
Дечја права
Српски језик
Причање
описивање

и

Зна основна дечја права и
обавезе.
Придржава
се
договорених
правила понашања у школи и
прихвата последице ако их
прекрши.
Сарађује са вршњацима у
заједничким активностима.
Зна ко су суседи. Уважава их.
Основне животне потребе и
осећања
Сличности и разлике између
људи
Породица и дом
Понашање у породици
Породични празници
Школа. Школски празници
Дечја права и обавезе
Понашање у школи
Суседи
Идентификација ситуација у
којима ће ученици стећи и
показати понашање у складу са
прописаним исходима.
Инструменти за проверавање
остварености прописаних исхода
(разговор, посматрање, праћење,
тематске
провере
знања,
годишња провера знања).
Примена
инструмената
прикупљања података и њихово
поређење
са
прописаним
исходима.

2.

ЗДРАВЉЕ

И Очување

здравља

4.придржава се
договорених
правила
понашања
у
школи
и
прихвата
последице ако
их прекрши;
5.сарађује
са
вршњацима
у
заједничким
активностима;
6.одржава личну
хигијену
и
адекватно
се
одева у циљу
очувања
здравља;
7.чува
своју,
школску
и
имовину
других;
8.примењује
правила
безбедног
понашања
на
путу од куће до
школе
приликом
кретања улицом
са
и
без
тротоара
и
преласка улице;
9.прати
инструкције
одраслих
у
опасним
ситуацијама:
поплава,
земљотрес,
пожар;
10.својим
речима опише
пример
неке
опасне
ситуације
из
свог
непосредног
окружења;

(одевање, Адекватно

се Ликовна

БЕЗБЕДНОСТ(обр исхрана,
хигијена,
одмор,
ада-7, остало- 3)
физичка активност)
Ја као пешак
Прелажење
преко
улице.
Кретање улицом
Правилно
понашање
у
саобраћају. Опасне ситуације у
саобраћају
Безбедна места за игру
Опасне ситуације

одева и храни у
циљу очувања
здравља.
Адекватно
одржава личну
хигијену
и
хигијену
простора у коме
борави.
Довољно спава
и
бави
се
физичком
активношћу у
циљу очувања
здравља.
Зна
ко
су
учесници
у
саобраћају.
Примењује
правила
безбедног
понашања
на
путу од куће до
школе,
приликом
кретања улицом
са
и
без
тротоара
и
преласка улице.
Примењује
правила
безбедног
понашања
на
путу од куће до
школе,
приликом
кретања улицом
са
и
без
тротоара
и
преласка улице.
Зна
која
су
безбедна места
за игру.
Прати
инструкције
одраслих
у
опасним
ситуацијама.
Својим речима
описује пример
неке
опасне
ситације из свог

култура:
Цртање и бојење
Музичка
култура: Певање
и слушање
Српски
језик:
Описивање
и
причање
Физичко
издравствено
васпитање
Природни
облици кретања
Елементарне
игре
са
одредницама за
време
Грађанско
васпитање:
Сарадња
Уважавање
различитости.

3. ОРЈЕНТАЦИЈА
У ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ
(обрада-4, остало4)

Сналажење у времену у односу
на временске
одреднице:
делови
дана,
обданица и ноћ, дани у
недељи, пре, сада, после, јуче,
данас, сутра,
прекјуче, прекосутра.
Кретање и сналажење у простору
у односу на
просторне одреднице: напредназад, лево-десно,
горе-доле и карактеристичне
објекте.

4.ЧОВЕК
СТВАРА
(материјали)(обра
да -4, остало – 4
часа)

Материјали за израду предмета
(дрво, камен,
метал, стакло, гума, пластика,
папир, тканина) и
њихова својства (тврдо-меко,
провиднонепровидно, храпаво- глатко).

непосредног
окружења.
11.
одреди
време својих
активности
помоћу
временских
одредница:
делови дана,
обданица и ноћ,
дани у недељи,
пре, сада, после,
јуче, данас,
сутра, прекјуче,
прекосутра.
12. снађе се у
простору
помоћу
просторних
одредница:
напредназад,
леводесно, горе-доле
и
карактеристичн
их објеката;
посматрањем и
опипавањем
предмета
одреди својства
материјала:
тврдо-меко,
провиднонепровидно,
храпаво-глатко;
разликује
природу од
производа
људског рада на
примерима
из
непосредног
окружења;

Ликовна култура
Цртање, бојење и
вајање
Музичка култура
Певање
и
слушање
Српски
језик
Описивање
Причање

Ликовна
култура: Цртање
и
бојење.
Фотографије.
Музичка култура
Певање
и
слушање
Српски
језик:
Описивање
Причање
на
основу слика и
сопственог
искуства.
Математика:
Мерење и мере
Физичко
и
здравствено
васпитање:
Природни
облици кретања

Елемнтарне игре
5.РАЗНОВРСНОСТ
ПРИРОДЕ
(обрада-16,
остало-12

Сунчева
светлост
и
топлота.Основна
својства
ваздуха:
провидност,
мирис,кретање.Облици
појављивања воде: потоци, реке,
баре,језера, киша, снег.Облици
појављивања
воде
у
непосредномокружењу.Основна
својства воде: укус, мирис,
провидност,раствара
поједине
материјале.Изглед
земљишта:
равница, брдо, планина.Изглед
земљишта
у
непосредном
окружењу.Основна
својства
земљишта:
боја,
растреситост,влажност;Карактер
истичне биљке и животиње
унепосредном
Изглед и делови тела биљака.
Изглед и делови тела животиња
на примерима сисара, птица,
риба, инсеката.Човеково тело –
делови тела (глава, труп , руке и
ноге) и чула (вида, слуха, укуса,
мириса и додира).Значај воде,
ваздуха,
земљишта,
сунчеве
светлости и топлоте за живот
биљака,
животиња/човека.Одговоран
однос човека према животној
средини (штедња воде, одлагање
отпада на предвиђена места,
брига о биљкама и животињама).

15. препознаје
облике
појављивања
воде у
непосредном
окружењу:
потоци,
реке,
баре,
језера;
16. препознаје
изглед
земљишта
у непосредном
окружењу:
равница, брдо,
планина;
идентификује
биљке и
животиње
из
непосредног
окружења
на
основу
њиховогспољаш
њег
изгледа;уочава
разноврсност
биљака
животиња
на
основу
спољашњег
изгледа;
препознаје
главу,
труп,
рукеи ноге као
делове тела и
њихову улогу у
његовом
свакодневном
животу;
препознаје
улогу чула вида,
слуха, мириса,
укуса и додира у
његовом
свакодневном
функционисању
и
сазнавању
окружења;
штеди воду и
одлаже отпад на

Ликовна
култура: Цртање
и бојење.
Музичка
култура: Певање
и свирање
Српски
језик:
Описивање.
Причање
на
основу слике и
сопственог
искуства
Физичко
здравствено
васпитање:
Правилно
одевање

и

предвиђена
места; понаша
се тако да не
угрожава биљке
и животиње у
непосредном
окружењу; 22.
учествује
у
извођењу
једноставних
огледа којима
испитује
природне
феномене;

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ РЕСУРСИ
МЕТОДЕ
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
РАДА
Кооперативн
а
Интерактивна
Перцептивне
Амбијенталн
о учење
- Игра
Цртање
Певање
- Учење кроз
игру
Демонстрациј
а
(показивање)
Разговор
Учење
по
моделу

Слушање,
памћење,
посматрање,
препознавање,
експериментисањ
е,
описивање,
процењивање,
груписање,
праћење,
бележење,
практиковање,
стварање, играње,
осмишљавање,
сарађивање,
одређивање,
упоређивање,
разговор,
постављање
питања, причање,
замишљање,
цртање, бојење,
читање,
образлагање

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТ
И ИСХОДА
Припремање,
- Ученици
Формативно
и
организовање,
- Наставници
описно
посматрање,
- Родитељи
оцењивање.
праћење,
- Двориште
Идентификација
објашњавање,
- Учионица
ситуација
у
помагање,
којима
ће
показивање,
Дидактичкасредст ученици стећи и
вођење,
ва и материјали
показати
подстицање,
Искуство понашање
у
предвиђање,
ученика
складу
са
проверавање,
- Фотографије
прописаним
вредновање,
- Слике
исходима.
саопштавање,
-Краћи текстови
Инструменти за
иницирање,
-Компакт дискови проверавање
слушање,
-Апликације
остварености
процењивање,
-Природна
и прописаних
идентификовањ друштвена
исхода (разговор,
е,
поређење, средина
посматрање,
одлучивање,
-Предмети
из праћење,
разговор,
окружења
тематске провере
читање, цртање -Стручна
знања). Примена
литература
инструмената
-Библиотекa
прикупљања
података
и
њихово
поређење
са
прописаним
исходима.

СВЕТ ОКО НАС– ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ПРВИ

Редни Број
број
часова
наставне
теме
За
За
обраду остале
типове
часа
1.
11
7

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПО НИВОИМА

Стандарди са комплетним
текстом за сваки стандард:
Други и ја
септембар
Породични дом октобар
и школа

2.

7

3

Здравље
безбедност

и новембар
децембар

3.

4

4

Орјентација
простору
времену

у фебруар
и март

Основни ниво
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега
се људи оријентишу у
простору:
лева и десна страна, стране
света,
адреса,
карактеристични
објекти
1ПД.1.5.2.
зна
основна
правила
понашања
у
породици,
школи и насељу
1ПД.1.5.1.
зна
које
друштвене групе постоје и
ко су њихови
чланови
Средњи ниво
1ПД.2.5.2. зна која су права
и
обавезе
чланова
у
различитим
друштвеним групама
Напредни ниво
1ПД.3.5.2. разуме да
се права и обавезе
чланова друштвених
група међусобно
допуњују
Основни ниво
1ПД.1.5.4. зна који су главни
извори
опасности
по
здравље
и живот људи и основне
мере заштите
Основни ниво
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега
се људи оријентишу у
простору:

4.

4

4

Човек ствара

фебруар
март

5.

16

12

Разноврсност
природе

Април,
Мај,
Јун

лева и десна страна, стране
света,
адреса,
карактеристични
објекти
Основни ниво
1ПД.1.3.5. зна да својства
материјала одређују њихову
употребу
и
препознаје
примере у свом окружењу
1ПД.1.1.1. прави разлику
између природe и производа
људског рода
1ПД.1.3.4.
зна
основна
својства материјала: тврдоћа,
еластичност,
густина,
растворљивост, провидност,
намагнетисаност
Средњи ниво
1ПД.2.3.3.
разликује
материјале који су добри
проводници
топлоте и електрицитета од
оних који то нису
Основни ниво
1ПД. 1.3.1. зна основна свој
ства
воде,
ваздуха
и
земљишта
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 условима
живота и
живим бићима у њима
1ПД.1.2.3.
разликује
повољно
и
неповољно
деловање
човека по очување природе
Средњи ниво
1ПД.2.3.1. зна сложенија
својства воде и ваздуха:

агрегатно стање
и кретање
1ПД.2.1.2.
зна
основне
разлике између биљака,
животиња и људи
1ПД.2.1.1. разуме повезаност
живе и неживе природе на
очигледним примерима
1ПД.2.1.5. разуме повезаност
услова живота и живих бића
у
станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну
зависност живих бића у
животној
заједници
1 ПД.2.2.3. зна основне мере
заштите живе и неживе
природе као
природних ресурса
Напредни ниво
1ПД.3.1.1. разуме
повезаност живе и
неживе природе на
мање очигледним
примерима
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Разред: ПРВИ
Годишњи фонд часова: 72 часа (обрада-55, остало 17)
Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и
естетичке критеријуме кроз стваралачки рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује
позитиван однос преме култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, естетичка , дигитална, за сарадњу,
предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према
околини. Кључни појмови: простор, облик, линија, боја

ОБЛАСТ/ТЕМА

ОДНОСИ У
ВИДНОМ
ПОЉУ (обрада13, остало
- 8)

САДРЖАЈИ

Облици из природе,
облици које је човек
створио, правилни и
неправилни облици.
Својства облика
(
цело, део, велико ,

ИСХОДИ
По
завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:
Одреди,
самостално и у
сарадњи
са
другима, положај
облика у простору
и у равни

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

1.Српски језик
2.Математика
3.Свет око нас
4.
Физичко
здравствено

и

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). Покретни и
непокретни облици.
Кретање
бића
и
машина.
Смер
кретања облика .
Безбедност
у
саобраћају – илузија
величине покретних
и
непокретних
објеката у односу на
удаљеност
посматрача. Светлост
и сенка. Природни и
вештачки
извори
осветљења. Промена
осветљености у току
дана. Изглед облика
и сенке у зависности
од осветљења.

црта
на васпитање
различитим
подлогама и
форматима папира
користи материјал
и прибор ускладу
са инструкцијама
обликује
једноставне
фигуре
од
меког
Материјалапреведе
једноставне
појмове
и информације у
ликовни рад
изрази,
материјалом и
техником
по
избору, своје
замисли,
доживљаје, утиске,
сећања и опажања
6.
преобликује
, сам или у
сарадњи
са
другима,
употребне
предмете мењајући
им намену пореди
облике из природе,
окружења
и
уметничких дела
према
задатим
условима
7.
црта
на
различитим
подлогама
и
форматима папира
гради апстрактне
и/или фантастичне
облике користећи
одабране садржаје
као подстицај за
стваралачки
рад
наслика
реалне
облике у простору
самостално
мешајући боје да
би
добио/-ла

жељени тон
обликује
препознатљиве
тродимензионалне
облике одабраним
материјалом
и
поступком
преобликује
предмет
за
рециклажу дајући
му нову употребну
вредност
одабере,
самостално, начин
спајања најмање
два материјала
комбинује ритам,
линије и облике
стварајући
оригиналан
орнамент
за
одређену намену
објасни зашто је
дизајн важан и ко
дизајнира
одређене
производе
разматра, у групи,
како је учио/-ла о
облицима и где та
знања примењује,
искаже
своје
мишљење о томе
зашто

2.
ОБЛИКОВАЊЕ Материјал и прибор.
(обрада-2, остало-4)
Поступци правилног
и
безбедног руковања
и
одржавања
материјала,
прибора и радне
површине,
значај
одржавања
хигијене и безбедног
руковања прибором.
Обликовање
скулптуре.

изрази,
материјалом и
техником
по
избору, своје
замисли,
доживљаје, утиске,
сећања и опажања;
преобликује, сам
или у сарадњи са
другима,
употребне
предмете мењајући
им намену; изрази

1. Српски језик
2. Математика
3.Свет око нас
4.
Физичко
здравствено
васпитање

и

3.
СПОРАЗУМЕВАЊЕ
(обрада-4, остало- 2)

4.ЛИКОВНА
КУЛТУРА

Обликовање меких
материјала
поступком додавања.
Спајање
разноврсних
материјала.
Обликовање цртежа.
Врсте
линија
(отворена,
затворена,
права,
крива, светла, тамна,
широка,
уска, дугачка, кратка,
непрекинута,
испрекидана,
груба,
нежна,
спирална, таласаста,
степенаста...).
Различите
информације
као
мотивација за
стваралачки
рад.
Природа
и
непосредно
окружење;
машта и стварни
догађаји;
приче,
песме и текстови
из књига и часописа
за децу и уџбеника,
уметничка
дела...
Читање
визуелних
информација.
Илустрација у
дечјим књигама и
уџбеницима. Стрип.
Цртани и
анимирани филм –
традиционално
урађени
(слободоручно
обликовани
или
нацртани ликови) и
савремени (урађени у
апликативном
програму).

познате појмове
мимиком
и
покретом тела,
без звука;

изрази
познате
појмове
мимиком
и
покретом тела,
без звука
повеже одабрану
установу
културе са њеном
наменомпоштује
договоре и
правила понашања
иоблачења
приликом посете
установама
културе
опише,
својим
речима,визуелне
карактеристике по
којима препознаје
облике ипростор
пореди
своје
утиске и
утиске других о
уметничким
делима, изгледу
објеката/предмета
иоблицима
из
природе
иокружења
користи материјал
иприбор у складу
саинструкцијама
Простор. Отворени и одреди,
И затворени простор, самостално и у

1.Српски језик
2.Музичка култура
3.
Физичко
и
здравствено
васпитање

1.Српски
2.Математика

језик

ОКРУЖЕЊЕ (обрада- природа и
2, остало – 1)
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.
Уметничка занимања
и продукти. Сликар –
слика,
вајар – скулптура,
фотограф
–
фотографија...
Изглед
употребних предмета
које су дизајнирали
уметници.
Установе
културе
(биоскоп,
музеј,
галерија,
позориште,
библиотека…).
Правила понашања и
облачења
у
различитим
установама културе,
договорена правила
понашања.

сарадњи
са
другима, положај
облика у простору
и у равни
црта
на
различитим
подлогама и
форматима папира
користи материјал
и прибор
у
складу
са
инструкцијама
обликује
једноставне
фигуре
од
меког
материјала
преведе
једноставне
појмове
и
информације у
ликовни рад
изрази,
материјалом и
техником
по
избору, своје
замисли,
доживљаје, утиске,
сећања и опажања
преобликује, сам
или у
сарадњи
са
другима,
употребне
предмете мењајући
им намену

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ РЕСУРСИ
МЕТОДЕ РАДА
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

3.Свет око нас
4.
Физичко
здравствено
васпитање

и

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Оперативна
Уочава
на Планира
Ученици
Формативно
и
Интерактивна
примерима
у Ораганизује
Наставници
описно
Перцептивне
окружењу
Бира садржаје Родитељи
оцењивање.
Амбијентално
Именује
Усмерава
Природна
и Ученичка
учење Игра
Разликује Црта Реализује
друштвена
мотивација
и
Цртање
Упоређује
Демонстрира
средина
ставови у односу
Учење кроз игру Посматра
Објашњава
Предмети
из на извођење и
Демонстрацја
Препознаје
Даје упутства
окружења
стваралаштво.

(показивање)
Разговор
Учење по моделу

Искуство
Квлитет
ученика
перцепције
и
Дидактички
начин
материјал
размишљања.
Стручна
Допринос ученика
литература
за време групног
Прибор
за облика
рада.
цртање
Ученик
даје
Окружење
решење за неки
Уџбеник
проблем
и
одговара
на
конкретне
потребе.
Изражајно
и
стваралачко
ангажовање
ученика/креативно
размишљање
и
стварање

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ПРВИ

Редни Број
број
часова
наставне
теме
За
За
обраду остале
типове
часа
1.
21
7

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПО НИВОИМА

Стандарди са комплетним
текстом за сваки стандард:
Материјали

Септембардецембар

Основни ниво
ЛК.1.1.1.
разликује
и
користи (у свом раду)
основне медије, материјале и
технике (цртање, сликање,
вајање) визуелних уметности
Средњи ниво
ЛК.2.1.1. познаје и користи
(у свом раду) основне
изражајне
могућности
класичних и савремених
медија, техника и материјала
визуелних уметности
Напредни ниво
ЛК.3.1.1. познаје и користи

2.

3.

16

4

6

8

Композиција

Споразумевање

Децембар
март

Април - мај

различите
изражајне
могућности класичних и
савремених медија, техника
и
материјала
визуелне
уметности
- Основни ниво
ЛК.1.1.1.
разликује
и
користи (у свом раду)
основне медије, материјале и
технике (цртање, сликање,
вајање) визуелних уметности
Средњи ниво
ЛК.2.1.1. познаје и користи
(у свом раду) основне
изражајне
могућности
класичних и савремених
медија, техника и материјала
визуелних уметности
Напредни ниво
ЛК.3.1.1. познаје и користи
различите
изражајне
могућности класичних и
савремених медија, техника
и
материјала
визуелне
уметности
ЛК.3.1.2. одабира адекватна
средства (медиј, материјал,
технику, поступак) помоћу
којих ће на најбољи начин
реализовати своју (одабрану)
идеју
Основни ниво
ЛК.1.1.3. описује свој рад и
радове других (нпр. исказује
утисак)
Средњи ниво
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад
и радове других (нпр. наводи
садржај,
тему,
карактеристике технике...)

4.

6

2

Простор

Мај - јун

Напредни ниво
ЛК.3.2.4. уочава међусобну
повезаност
елемената,
принципа и садржаја на свом
раду и на радовима других.
Основни ниво
ЛК.1.1.2.
изводи
дводимензионалне
и
тродимензионалне радове

Средњи ниво
ЛК.2.1.1. познаје и користи
(у свом раду) основне
изражајне
могућности
класичних и савремених
медија, техника и материјала
визуелних уметности
Напредни ниво
ЛК.3.3.4. разуме међусобну
повезаност
и
утицај
уметности и других области
живота.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: ПРВИ
Годишњи фонд часова: 36 часова
Циљ учења предмета музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према
музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање
креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према
очувању музичког наслеђа и културе свог и туђег народа.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, естетичка , дигитална, за сарадњу,
предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према
околини. Кључни појмови: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно
писмо.

ОБЛАСТ/ТЕМА

1. СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ
(обрада-3,
остало- 1)

САДРЖАЈИ

Уметничка музика
у цртаним и
анимираним
филмовима. Однос
звук –лик, музика –
радња.
Комп
озиције
које
илуструју
различита
осећања.
Звук
и
тон
(извори).
Звуци тела (пулс,
куцање
срца,
дисање...). Звуци

ИСХОДИ
по
завршетку
разреда
ученик ће бити у стању
да:
објасни својим речима
утиске о
слушаном
делу,
особине тона,
доживљај
прегласне музике и
њеног утицаја на
тело и зашто је
тишина важна;
2. разликује
одабране
звукове
и
тонове,
певање/свир
ање;
хор/један

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

Музичка
култура
(Извођење музике:
Дечји
и
алтернативни
инструменти
и
начини свирања на
њима)
Српски
језик
(Језичка
култура:
Причање
о
догађајима
и
доживљајима,
стварним
и
измишљеним.
Препричавање
по

из
природе
и
окружења. Звучни
знак
(школско
звоно,
аутомобилска
сирена...).
Тон:
боја
(различити
гласови
и
инструменти),
трајање (кратак
– дуг), јачина
(гласан – тих),
висина (висок –
дубок).
Тишина и одсуство
звука.
Композиције које
илуструју
различите
боје људског гласа
и инструмената.
Музички дијалог
(хор, глас и хор,
глас и
инструмент,
два
гласа,
два
инструмента,
један свирач, група
свирача, оркестар).
Различити жанрови
везани за ситуације
значајне за ученике
(празници,
приредбе,
свечаности,
рођендани,
венчања,
новогодишње
и
божићне
песме...).
Музичка прича.
Карактер дела и
елементи музичке
изражајности
(условљеност).
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука
(це-де
плејер,
ем пе 3 плејер,
рачунар...).

певач/група
певача;
оркестар/јед
ан
свирач/група
свирача, боју
различитих
певачких
гласова
и
инструменат
а и музичке
изражајне
елементе;
3. препозна
музички
почетак и крај
и понављање
теме
или
карактеристич
ног мотива у
слушаном
делу;
4. повезује
музичко дело
у односу на
њему блиске
ситуације,
врсту гласа и
боју
инструмента
са карактером
дела;
5. поштује
договоре
на
правила
понашањ
а
при
слушању
музике;
користи
самостално
или уз помоћ одраслих,
доступне
носиоце
звука;

плану)
Ликовна
култура
(Материјали:
Својства материјала.
Својства материјала
за
ликовно
обликовање
–
тврдоћа,
еластичност,
растворљивост или
постојаност,
материјали
који
могу да се користе
као алатке)

2.
ИЗВОЂЕЊЕ Изговор бројалице
МУЗИКЕ (обрада-20, у ритму уз покрет –
остало- 10)
пљескање,
пуцкетање
прстима,
корачање, дланом о
надланицу, ударом
о клупу.
Звучне
ономатопеје
и
илустрације.
Држање тела и
дисање – правилан
начин
певања.
Правилна дикција
– изговарање
брзалица
и
бројалица.
Певање песама по
слуху различитог
садржаја
и
карактера.
Певање песама уз
покрет – песме уз
игру
и народне песме
Певање модела и
наменских песама
и
повезивање
њихових почетних
тонова уз
боју (до-зелено, ребраон,
ми-жуто,
фаплаво
и
солцрвено).
Дечји
ритмички
инструменти
и
начииа
свирања на њима.
Свирање по слуху
пратње
уз
бројалице и
песме
–
пулс,
ритам, груписање
удара.
Певање и извођење

изговара у ритму уз
покрет
бројалице;
пева по слуху песме
различитог
садржаја
и
расположења;
пева по слуху уз
покрет народне
песме, музичке игре;
примењује
правилан
начин
певања и договорена
правила
понашања у групном
певању и
свирању;
свира по слуху звучне
ономатопеје
и
илустрације, ритмичку
пратњу уз бројалице и
песме,
једноставне
аранжмане, свирачке
деонице у музичким
играма;
повезује
почетне
тонове песамамодела и једноставних
наменских
песама
са
бојама,
ритам са
графичким приказом;

Музичка
култура
(Извођење музике:
Дечји
и
алтернативни
инструменти
и
начини свирања на
њима)
Српски
језик
(Језичка
култура:
Причање
о
догађајима
и
доживљајима,
стварним
и
измишљеним.
Препричавање
по
плану. )
Ликовна
култура
(Материјали:
Својства материјала.
Својства материјала
за
ликовно
обликовање
–
тврдоћа,
еластичност,
растворљивост или
постојаност,
материјали
који
могу да се користе
као алатке )

музичких игара уз
свирање на дечјим
инструментима –
песме уз игру,
дидактичке игре,
музичке
драматизације.
Свирање
инструменталних
аранжмана
на
дечјим
ритмичким
инструментима и
на алтернативним
изворима звука.
Свирање графички
представљеног
ритма.
Музички бонтон.
3.
МУЗИЧКО Израда
дечјих
СТВАРАЛАШТО
ритмичких
(обрада-1, остало- 1)
инструмената
од
различитих
материјала.
Стварање звукова
из непосредне
околине и природе
спонтаном или
договореном
импровизацијом.
Креирање
сопствених
покрета уз музику
која се изводи или
слуша.
Стварање звучних
ефеката и
једноставне
ритмичке пратње
користећи
различите изворе
звука.
Бирање
инструмената
на
основу звука и
стварање
једноставне
ритмичке пратње
уз бројалице, песме
и музичке игре.
Стварање мањих
ритмичких целина

објашњава
својим
речима
доживљај свог и туђег
извођења;
учествује у школским
приредбама
и манифестацијама;
направи
дечје
ритмичке
инструменте;
ствара звучне ефекте,
покрете уз
музику,
мању
ритмичку целину
помоћу
различитих
извора звука,
ритмичку пратњу за
бројалице, песме
и музичке игре помоћу
различитих
извора звука, музичко
питање и
одговор на ритмичким
удараљкама,
једноставну мелодију
на краћи
задати текст;
изабере
према
литерарном
садржају одговарајући
музички
садржај.

Музичка
култура
(Извођење музике:
Дечји
и
алтернативни
инструменти
и
начини свирања на
њима)
Српски
језик
(Језичка
култура:
Причање
о
догађајима
и
доживљајима,
стварним
и
измишљеним.
Препричавање
по
плану)
Ликовна
култура
(Материјали:
Својства материјала.
Својства материјала
за
ликовно
обликовање
–
тврдоћа,
еластичност,
растворљивост или
постојаност,
материјали
који
могу да се користе
као алатке)

на
основу
музичког
искуства
–
изговором у
ритму, различитим
покретима,
предметима
и
дечјим ритмичким
инструментима.
Стварање
музичких питања и
одговора
на
дечјим
ритмичким
инструментима у
дијалогу.
Стварање
једноставне
мелодије на
краћи текст.
Бирање познатих
музичких садржаја,
звучних
ономатопеја
и
илустрација за
стварање
звучне
приче – праћење
литерарног текста.
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ РЕСУРСИ
МЕТОДЕ РАДА
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Кооперативна
Слушање,
Планира
Ученици
Формативно
и
Интерактивна
памћење,
Ораганизује
Наставници
описно
Перцептивне
посматрање,
Бира садржаје Родитељи
оцењивање.
Амбијентално
препознавање,
Усмерава
Природна
и Ученичка
учење Игра
упоређивање,
Реализује
друштвена
мотивација
и
Певање
уочавање,
Демонстрира
средина
ставови у односу
Учење кроз игру разликовање,
Објашњава Даје Предмети
из на извођење и
Демонстрација
именовање,
упутства
окружења
стваралаштво.
(показивање)
разговор,
Омогућује
Искуство
Квлитет
Разговор
постављање
примену
ученика
перцепције
и
Учење по моделу питања,
наученог
Дидактички
начин
причање,
Партнер
у материјал
размишљања.
замишљање,
учењу
Стручна
Допринос ученика
описивање,
литература
за време групног
цртање, бојење,
облика
рада.
читање,
Ученик
даје
писање,
решење за неки

анализирање,
откривање,
закључивање,
образлагање,
груписање,
примењивање,
сарађивање,
процењивање,
играње

проблем
одговара

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ПРВИ

Редни Број
број
часова
наставне
теме
За
За
обраду остале
типове
часа
1.
2
1

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПО НИВОИМА

Стандарди са комплетним
текстом за сваки стандард:
СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Септембарјун

Основни ниво
У области Слушање музике
ученик уме, на основу
слушања музичких примера,
да именује: МК. 1.2.1.
музичке изражајне елементе
МК. 1.2.2. извођачки састав
МК. 1.2.3. музичке жанрове
МК. 1.2.4. српски музички
фолклор
Средњи ниво
У области Слушање музике
ученик уме да:
МК.
2.2.1.
опише
и
анализира
карактеристике
звучног
примера
кроз
садејство
опажених
музичких елемената (на
пример, узбуркана мелодија
као резултат специфичног
ритма,
темпа,
агогике,
динамике,
интервалске
структуре)
МК.
2.2.2.
препозна
структуру

и

одређеног жанра

2.

20

10

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Напредни ниво
У области Слушање музике
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
Септембар - Основни ниво
јун
У
области
Музичко
извођење ученик уме да:
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
Напредни ниво
У
области
Музичко
извођење ученик уме да:
МК. 3.3.1. изведе разноврсни
музички репертоар певањем
и свирањем као солиста и у
школским ансамблима.

3.

1

1

МУЗИЧКО
СептембарСТВАРАЛАШТО јун

Основни ниво
У
области
Музичко
стваралашта ученик уме да:
МК. 1.4.1. направи музичке
инструменте
користећи
предмете из окружења
МК. 1.4.2. осмисли мање
музичке целине на основу
понуђених модела
МК. 1.4.3. изводи пратеће
ритмичке и мелодијско–
ритмичке
деонице
на
направљеним
музичким
инструментима

МК. 1.4.4. учествује у
одабиру музике за дати
жанровски и историјски
контекст.
Напредни ниво
У
области
Музичко
стваралаштво ученик уме да:
МК.
3.4.1.
осмишљава
пратеће аранжмане за Орфов
инструментаријум и друге
задате музичке инструменте
МК. 3.4.2. импровизује и/или
компонује мање музичке
целине
(ритмичке
и
мелодијске)
у
оквиру
различитих
жанрова
и
стилова МК. 3 4.3. осмисли
музику
за
школску
представу, приредбу или
перформанс
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Разред:ПРВИ
Годишњи фонд часова: 108 часа (обучавање-49, остало-59)
Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке
способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради
очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим
условима живота и рада.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за решавање проблема, естетичка ,
за сарадњу, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према
околини.
Кључни појмови: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра.
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

1. ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТ
И
(реализује се на свим
часовима)

Вежбе
за
развој
снаге.
Вежбе за развој
покретљивости.
Вежбе
за
развој
издржљивости.
Вежбе
за
развој
брзине.
Вежбе
за
развој
координације.

ИСХОДИ
По
завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:
примени
једноставнe,
двоставне
општеприпремне
вежбе
(вежбе
обликовања);
правилно изведе
вежбе,
разноврсна
природна
и

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Музичка
култура
(Извођење музике:
Правилaн
начин
певања – држање
тела
и
дисање.
Правилна дикција.
Српски
језик
(Књижевност:
Информативни
текстови о физичкој

изведена

и
здравственој
култури)

Свет
око
нас
(Природа,
човек,
друштво:
Начини
преношења и мере
заштите од заразних
болести
-грип,
заразна
жутица,
варичеле и болести
које
преносе
животиње крпељи,
вашке; Материјали:
Међусобни
утицај
човека и окружења
(начин на који човек
мења
окружење,
утицај на здравље и
живот кроз правила
понашања
који
доприносе
одрживом развоју).
2.
МОТОРИЧКЕ Ходање и трчање
комбинује
и Музичка
култура
ВЕШТИНЕ
Скакања
и користи усвојене (Извођење музике:
прескакања
моторичке
Правилaн
начин
Бацања и хватања
вештине у игри и певања – држање
Пузања,
вишења, у
тела
и
дисање.
упори и
свакодневном
Правилна дикција.
пењања
животу;
Певање песама по
Вежбе на тлу
одржава
слуху
различитог
Вежбе равнотеже
равнотежу
у садржаја
и
Вежбе
са различитим
карактера)
реквизитима
кретањима;
Плес и ритимика
разликује
Српски
језик
Полигони
правилно
од (Књижевност:
неправилног
Информативни
држања тела и текстови о физичкој
правилно држи и
здравственој
тело;
култури)
примењује
правилну технику Свет
око
нас
дисања
(Природа,
човек,
приликом
друштво:
Начини
вежбања;
преношења и мере
изведе кретања, заштите од заразних
вежбе и кратке
болести
-грип,
саставе
уз заразна
жутица,
музичку пратњу; варичеле и болести
игра
дечји и које
преносе
народни плес;
животиње крпељи,
користи основну вашке; Материјали:

3.ФИЗИЧКА
И Вежбам безбедно.
ЗДРАВСТВЕНА
Чувам своје и туђе
КУЛТУРА
ствари.
(обрада-/, остало-5)
Правила
елементарних игара.
Некад изгубим, а
некада.
победим.
Навијам фер.
Растемо.
Видим,
чујем,
осећам.
Моје здравље.Ко све
брине
о
мом
здрављу.
Лична хигијена.
Хигијена простора у
коме
живим.
Хигијена простора у
коме
вежбам.
Животне намирнице
и правилна
исхрана.
Заједно за столом.

терминологију
вежбања;
поштује правила
понашања на
просторима
за
вежбање;
поштује
мере
безбедности
током
вежбања;
одговорно
се
односи према
објектима,
справама
и
реквизитима у
просторима
за
вежбање;
поштује правила
игре;
навија фер и
бодри учеснике у
игри;
прихвати
сопствену победу
и пораз;
уредно
одлаже
своје ствари пре
и
након вежбања;
наведе
делове
свога
тела
и
препозна
њихову улогу;
уочи промену у
расту код себе и
других;
уочи
разлику
између здравог и
болесног стања;
примењује
здравственохигијенске
мере пре, у току и
након вежбања;
одржава
личну
хигијену;
учествује
у
одржавању
простора у коме
живи и борави;
схвати
значај
коришћења воћа

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

Музичка
култура
(Извођење музике:
Правилaн
начин
певања – држање
тела
и
дисање.
Правилна дикција.
Певање песама по
слуху
различитог
садржаја
и
карактера)
Српски
језик
(Књижевност:
Информативни
текстови о физичкој
и
здравственој
култури)
Свет
око
нас
(Природа,
човек,
друштво:
Начини
преношења и мере
заштите од заразних
болести
(грип,
заразна
жутица,
варичеле) и болести
које
преносе

у исхрани;
правилно
понаша
столом.

животиње (крпељи,
се вашке – Материјали:
за Међусобни
утицај
човека и окружења
(начин на који човек
мења
окружење),
утицај на здравље и
живот кроз правила
понашања
који
доприносе
одрживом развоју).

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ РЕСУРСИ
МЕТОДЕ РАДА
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА
Кооперативна
Интерактивна
Перцептивне
Амбијентално
учење Игра
Певање
Учење кроз игру
Демонстрација
(показивање)
Разговор
Учење по моделу

Уочава
на
примерима
у
окружењу
Именује
Разликује Црта
Упоређује
Посматра
Препознаје
Изводи

Планира
Ораганизује
Бира садржаје
Усмерава
Реализује
Демонстрира
Објашњава Даје
упутства
Омогућује
примену
наученог
Партнер
у
учењу
Обезбеђује
ресурсе Прати
ефекте рада

Ученици
Наставници
Родитељи
Игралиште
Двориште
Учионица
Искуство
ученика

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Формативно
и
описно
оцењивање.
Стање физичких
способности
Стање здравља и
хигијенске навике
Достигнути ниво
савладаности
моторичких
вештина
Однос
према раду

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ПРВИ

Редни Број
број
часова
наставне
теме
За
обраду

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

1.

ФИЗИЧКЕ

За
остале
типове
часа
Реализују се на

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИ
НИВОИМА

ПО

Стандарди са комплетним
текстом за сваки стандард:
Септембар-

Основни ниво

свим
часовима

2.

47

СПОСОБНОСТИ јун

52

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ

ФВ.1.3.1. Ученик/ученица
испољава позитиван став
према физичком вежбању у
свакодневном животу

Средњи ниво
ФВ.1.3.2. Ученик/ученица
испољава заинтересованост
за физичко вежбање.
Напредни ниво
ФВ.1.3.3. Доказује се кроз
физичко вежбање
Септембар - Основни ниво
јун
ФВ.1.1.3. Ученик/ученица
правилно трчи варијантама
технике трчања на кратке,
средње и дуге стазе и мери
резултат.
ФВ.1.1.4.
Зна
терминологију,
значај
трчања, основе тренинга и
пружа прву помоћ.
ФВ.1.1.11. Ученик/ученица
правилно изводи вежбе на
тлу
ФВ.1.1.19.
Зна
називе
вежби, основе организације
рада на справи и пружа
прву помоћ.
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица
на основном нивоу игра
спортску
дисциплину
примењујући
основне
елементе
технике,
неопходна
правила
и
сарађује са
члановима
екипе
изражавајући
сопствену
личност
уз
поштовање других.
Средњи ниво
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица
игра
спортску
игру
примењујући виши ниво
технике, већи број правила,
једноставније
тактичке
комбинације и уз висок
степен
сарадње
са
члановима екипе изражава
сопствену
личност
уз
поштовање других.
ФВ.2.1.3. Ученик/ученица

правилно изводи варијанту
технике штафетног трчања
ФВ.2.1.17.
Зна
називе
вежби, основе организације
рада на справи и пружа
прву помоћ.
ФВ.2.1.18. Ученик/ученица
повезује
просторно
и
временски плесне елементе
у
целину,
изводи
и
реализује најмање један
одабрани дечији плес.
Напредни ниво
ФВ.3.1.1. Ученик/ученица
игра
спортску
игру
примењујући
сложене
елементе
технике,
испуњавајући
тактичке
задатке,
учествује
у
организацији утакмице и
суди на утакмицама.
ФВ.3.1.4. Ученик/ученица
учествује на такмичењу у
атлетском петобоју.
ФВ.3.1.6. Ученик/ученица
правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на тлу
ФВ.3.1.16. Ученик/ученица
самостално
изводи
сопствену
композицију
покрета и кретања уз
музичку пратњу и успешно
моторички у ритму и темпу
реализује
одабрани
народни, друштвени и
дечији
плес;
влада
основама
тренинга
и
учествује на такмичењу.
3.

/

5

ФИЗИЧКА
И СептембарЗДРАВСТВЕНА јун
КУЛТУРА

Основни ниво
Ф.В.1.3.1.Зна
основне
појмове везане за физичко
вежбање
Ф.В.1.3.2.Познаје основна
начела безбедности у сали
, на игралишту и учионици
Ф.В.1.3.3.Примењује
здраствено хигијенске мере
Ф.В.1.3.4.Знаосновна

правила Мини –рукомета,
,,Футсала“,
кошарке
,
одбојке и Јаџента.
Средњи ниво
Ф.В.2.3.1.Зна
физичког вежбања
Ф.В.2.3.2.Испољава
заинтересованост
физичко вежбање

утицај

за

Ф.В.
2.3.3.Позитивно
вреднује успешне потезе и
уложени труд
свих
учесника
у игри,
уз
подстицање свих учесника
у игри.
Напредни ниво
Ф.В.3.1.1.
Испољава
позитиван
став
према
физичком
вежбању
у
свакодневном животу
Ф.В.3.3.2. Доказује се кроз
физичко вежбање
Ф.В.3.3..3
Испољава
позитиван став
према
срадњи са другима у
реализацији
различитих
задатака
Физичког
и
здраственог васпитања

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Годишњи фонд часова: 36
Разред: Први

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

Човек
је
икона
Божија (човек има
својство да љубављу
чини
нешто
да
постоји, слично као
што то чини Бог јер
Бог све ствара из
љубави).
Бог
је
заједница
личности Оца и Сина
и Светог Духа (биће
као заједница, као
љубав). Човек као
биће заједнице.
Бог је из љубави
створио свет заједно
са Сином и Духом.
Исус Христос је
посредник
између
Бога
и
створене
природе.
Црква је заједница
свих људи и целе
природе кроз Христа
с Богом.
Православна
иконографија
показује
свет
и
човека у заједници с
Богом.

ИСХОДИ
по
завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:
уоче да се кроз
слободни однос
љубави
према
некоме
или
нечему тај неко
или
нешто
конкретизује,
односно
да
постаје за нас
јединствено
и
непоновљиво;
- уоче да љубав
човека
према
другим људима и
природи
њима
даје непоновљиву
вредност
и
постојање;
- уоче да од онога
кога
заволимо
зависи и наше
постојање;
- науче да је
човек
икона
Божија
управо
због тога што
друга бића може
да
чини
непоновљивим.

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Српски језик
Свет око нас
Музичка култура
Ликовна култура

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ РЕСУРСИ
МЕТОДЕ РАДА
УЧЕНИКА
НАСТАВНИКА

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Кооперативна
Слушање,
Планира
Ученици
Формативно
Интерактивна
памћење,
Ораганизује
Наставници
оцењивање.
Перцептивне
посматрање,
Бира садржаје Родитељи
Ученичка
Амбијентално
препознавање,
Усмерава
Природна
и мотивација
и
учење Игра
упоређивање,
Реализује
друштвена
ставови у односу
Певање
уочавање,
Демонстрира
средина
на извођење и
Учење кроз игру разликовање,
Објашњава Даје Предмети
из стваралаштво.
Демонстрација
именовање,
упутства
окружења
Квлитет
(показивање)
разговор,
Омогућује
Искуство
перцепције
и
Разговор
постављање
примену
ученика
начин
Учење по моделу питања,
наученог
Дидактички
размишљања.
причање,
Партнер
у материјал
Допринос ученика
замишљање,
учењу
Стручна
за време групног
описивање,
литература
облика
рада.
цртање, бојење,
Ученик
даје
читање,
решење за неки
писање,
проблем
и
анализирање,
одговара
откривање,
закључивање,
образлагање,
груписање,
примењивање,
сарађивање,
процењивање,
играње

ДИГИТАЛНИ СВЕТ
Разред: ПРВИ
Годишњи фонд часова: 36 часова
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.
Међупредметне компетенције компетенција за целоживотно учење, дигитална компетенција,
естетичка компетенција, рад са подацима и информацијама, комуникација, сарадња
ОБЛАСТ/ТЕМА

ДИГИТАЛНО

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
по
завршетку
разреда
ученик ће бити у
стању да:
Различит
изглед препозна дигиталне
дигиталних уређаја.
уређаје

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Ликовна
култура
(Вајање популарног

ДРУШТВО

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
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 учење и
стицање
искуства
ученика
у области науке,
културе и уметности.

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.

из
окружења
и
именује неке од
њих; наведе неке од
животних
ситуација у којима
дигитални
уређаји олакшавају
обављање
послова; људи пре и
после појаве
дигиталних уређаја;
упореди
начине
креативног
изражавања
са
дигиталним
уређајима и без њих;
користи
дигиталне
уџбенике
за учење (самостално
и/или
уз
помоћ
наставника);

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)
упореди
Српски
језик
традиционалне
(Читање текстова са
видове комуникације интернета.
са
Образовне игре)
комуникацијом
Математика
посредством
(Различити садржаји
дигиталних уређаја;
са интернета везани
наведе неке од
за бројеве, сабирање,
карактеристика
одузимање, тестови
„паметног“
знања)
дигиталног уређаја;
Ликовна
наведе на који начин култура(Вајање
дигитални
уређаји популарног лика из
могу да
цртаћа повезати са
допринесу
видео
записом
упознавању културне вајања истог лика.
баштине;
Прављење
наведе
основна различитих постера
правила за
и паноа)
коришћење
дигиталних уређаја
Верска
настава

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

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

(Различити цртани
филмови
који
илуструју дешавања
из Библије)

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

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)

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)

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)

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за сумативно оцењивање ученика
Поступак
оцењивања

праћења

и Инструменти
напредовања

за

праћење Време

-вођење
прописане Системтско посматрање
педагошке документације у
којима су видне
Евиденција : белешке о
белешке о редовност у
елементима за процењивање
похађању
наставе,
и
заинтересованост и
оцењивање
активно
укључивање
у
процес
рада
групе,
напредовање и развој, као
Чек-листе
са
скалом
и самосталности у раду процене
ученика
Протоколи посматрања
-заједничко
вредновање
ученика и наставника
- самопроцена оцене од Упитници (за групни и рад у
пару)
стране ученика

- континуирано

- након завршетка
теме

- по потреби

-белешке са часова
током године

-пресек стања

* тимски рад

након завршетка

(посматрање
наставника, *Скала
по
нивоима пројекта
излагање група, процена (самосталност у извршавању
осталих ученика)
задатака )
-пресек стања по
* рад у пару
тромесечјима
(посматрање
наставника,
*Листе: сарадња у групи
излагање парова, процена
осталих
(сви чланови су укључени,
-процена о раду и
доприносе заједничком
ученика)
напретку на крају
циљу...)
*вођење
евиденције
о
школске године
учешћу
ученика
на
такмичењима
-Квалитативно
и
-степен
остварености квантитативно процењивање
циљева
и
прописаних,
резултата (пано, табела...)
односно прилагођених
исхода постигнућа у току
савладавања
програма
предмета.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Друштвене и слободне активности ученика се организују током читаве године и за њих се
опредељују ученици свих разреда у зависности од испољених жеља, интересовања,
склоности и способности, без обзира на степен постигнутог успеха. Опредељења се врше и
на основу степена њихове развијености, од потребе друштва, средине, од циља и задатка
нашег васпитања, као и од могућности наставника и школе. Опредељивање се организује на
почетку школске године у договору са наставником и по принципу добровољности и
самоопредељења. За остваривање програма слободних активности одржаће се по један час
недељно за сваку активност. У оквиру истих слободних активности окупљају се ученици
различитих разреда и узраста. Ученик може бити ангажован у једној односно две слободне
активности уколико је једна од активности у физичком васпитању, о чему су дужни да се
старају разредне старешине и о томе подносе писан извештај стручним органима школе.

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36 часова
ЦИЉ: Оспособљавање ученика за изражајно рецитовање песама различитог карактера и
неговање културне баштине.

ТЕМЕ

ИСХОДИ

ТЕХНИКЕ
И НАСТАВНА
МЕТОДЕ
И СРЕДСТВА
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
1.Договор о раду и - изражајно рецитује -кооперативна
збирке песама
упознавање са планом
-интерактивна
-звучна читанка
рада
-правилна дикција, -перцепције
-ЦД
2.Покажи шта знаш
јасан говор
-разговор
-Е-уџбеник
3.Упућивање ученика у
-демонстративна
разне врсте говора
-развија
-рада на тексту
4.Вежбе интонације
интересовања
за
5.Учење бројалица
нове
књиге,
6.Учење брзалица
текстове
7.Вежбе јачине гласа
8.Слушање
-даље усавршава и
интерпретације
негује
језичку
истакнутих уметника
културу говора
9.Посета
члановима
рецитаторске
секције -богати речник
старијих разреда
10.Читање
песама
о -развија
јесени
способности
да
11.Изражајно
дубље доживљава,
рецитовање песама о уочава и тумачи
јесени
песничке слике
12.Читање песама о зими
13.
Изражајно -оспособљен
да
рецитовање песама о емотивно
изрази
зими
осећања везана за
14.Паузе у рецитовању
осећања испољена у
15.Понављање и рефрени песми
16.Избор
песама
за
такмичење рецитатора
-развија
љубав
17.Припрема
за према поезији и
такмичење рецитатора
матерњем језику
18.
Припрема
за
такмичење рецитатора
19.
Припрема
за
такмичење рецитатора
20.Избор
песама
о
Светом Сави
21.Изражајно
рецитовање
научених
песама
22.
Изражајно
рецитовање
научених
песама
23.Читање
песама
о
мајци
24.Заједнички наступ са
драмском секцијом
25.Сусрет и разговор са

песником
26.Гостовање у локалној
радио станици
27.Читање
песама
о
пролећу
28.Изражајно
рецитовање песама о
пролећу
29. Гостовање у локалној
радио станици
30.Читање
песама
о
школи и другарству
31.Изражајно
рецитовање о школи и
другарству
32.Избор песама за Дан
школе
33.Увежбавање
пред
наступ за Дан школе
34.Генерална проба
35.Увежбавање програма
за крај школске године
36.Програм
за
крај
школске године
МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Читање
Причање
Слушање
различитих
песама
Презентовање,
Рецитовање,
Сам
бира
садржаје,
Користи
различите
изворе
информација,

АКТИВНОСТИ
нАСТАВНИКА
Планира,
Организује,
Усмерава,
Реализује,
Демонстрира,
објашњава,
Мотивише,
бира методе и
технике,
Прати ефекте
свог
и
учениковог
рада

РЕСУРСИ

САРАДНИЦИ

Ученици,
наставници,
природно
окружење,
Дидактичка
средства,
збирке песама,
ЦД.

Ученици,
наставници,
ПП
служба,
родитељи

ДРАМСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ЦИЉ: Развој дечијег искуства и оспособљавање ученика да изражавају осећања користећи
глас и тело – покрет; Развијање стваралачке способност, сособности за јавно наступање и
способност за концентрацију; Развијање опажања, размишљања и слободног изражавања;

ТЕМЕ

ИСХОДИ

ТЕХНИКЕ
И НАСТАВНА
МЕТОДЕ
И СРЕДСТВА
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
1. Договор о раду
- Да препознају перцептивна
текстови
2. Развијање говорне разлику
између
културе
и
сценског реалних животних демонстративна
-дидактички
наступа
ситуација
и
материјал
3. Избор и припрема замишљених
учење по моделу
драмских текстова
ситуација;
разговор
-апликације
4.
Увежбавање
припремљености
подражавање
-ЦД
програма
поводом
играње улога
пријема првака у ДС
Да исказују шта су
-костими
5.
Избор
сценског видели
у
игри учење путем игре
приказа и подела улога
других и препознају
-маске
6. Увежбавање сценског шта је садржај игре;
приказа
-материјал
за
7. Увежбавање научених
опремање сцене
драмских текстова
8.
Избор
сценског - Играју једноставне
приказа подела улога и игре које подстичу
читање истих
интеракцију
и
9.
Увежбавање изражавање телом и
изражајног читанја по гласом;
улогама
10. Увежбавање наученог
комада
11.
Драматизација -Користе глас и тело
наученог комада
да изразе осећања и
12. Избор текстова за доживљаје у свету
Нову годину
маште;
13.
Увежбавање
програма за наступ
14. Увежбавање наученог
15. Извођење наученог -Изводе сами или у
скеча
групи на драмски
16. Избор текстова за начин једноставне
глуму и подела улога
садржаје;
17. Избор и читање
текстова о школи и -Уважавање
и
другарству
неговање традиције
18. Избор текстова за и обичаја свог и
сценско извођење
других народа;
19. Увежбавање наученог
20. Увежбавање наученог
21. Извођење наученог
скеча
-Пружа
једнаку
22. Читање текстова о шанси свим
мами
23. Подела улога за нови
скеч

24. Читање текстова о
пролећу
и
избор
најлепших
25. Увежбавање скеча
26. Увежбавање скеча
27. Увежбавање наученог
28. Избор и читање
текстова о другарству
29. Увежбавање наученог
30. Припрема програма
за Дан школе
31. Припрема програма
за Дан школе
32.
Увежбавање
програма
33.
Увежбавање
програма
34. Генерална проба
35. Извођење представе
за крај школске године
36.
Анализа
једногодишњег рада
МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Посматра
слуша
понавља
рецитује
уз
гестикулацију
пева
опонаша
комуницира са
другима
чита
изражава
осећање
кроз
покрет -глуми

АКТИВНОСТИ
нАСТАВНИКА
Планира,
Организује,
Усмерава,
Реализује,
Демонстрира,
објашњава,
Мотивише,
бира методе и
технике,
Прати ефекте
свог
и
учениковог
рада

РЕСУРСИ

САРАДНИЦИ

Ученици,
наставници,
драмски
текстови,
различити
материјали,
Читанка
просторије
школи,
сала,
Дидактичка
средства,
ЦД.

Ученици,
наставници,
ПП
служба,
родитељи

у

СПОРТСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ЦИЉ: да ученици задовоље своја интересовања; потребе за стицањем знања;способности
бављења спортом;да стечена знања примењују у животу, а све у циљу развијања културе
неопходне за очување здравља;развој и одржавање моторичких способности ученика;учење
и усавршавање моторичких форми; познавање правила такмичења; формирање навика за

бављење спортом;социјализација ученика кроз спорт и неговање етичких вредности према
учесницима такмичења;откривање даровитих и талентованих ученика.

ТЕМЕ

Упознавање ученика
са
планом
рада
секције
Игра „ Између две
ватре“
Игра „ Између две
ватре
Игра „ Између две
ватре
Народни плес
Играчке вежбе
Народни плес
Прескакање
кратке
вијаче
Естетско обликовање
тела
Прескакање
кратке
вијаче
Елементарне игре по
избору
Штафетне игре
Народни плес
Штафетне игре
Колут напред и назад
Колут напред и назад
Колут напред и назад
Народни плес
Елементарне игре
Састав на тлу
Штафетне игре
Полигон препрека
Одбијање лопте –
одбојкашка
Фудбал – шут на гол
из места
Између четири ватре
Фудбал – шут на гол
из кретања
Елементарне игре по
избору ученика
Одбијање лопте одбојкашка

ИСХОДИ

-поштује и примени
правила игре;

ТЕХНИКЕ
И НАСТАВНА
МЕТОДЕ
И СРЕДСТВА
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
перцептивна
текстови

демонстративна
-дидактички
- шутира и изводи
материјал
дупли
учење по моделу
пас у футсалу;
разговор
-апликације
-правилно реагује у
случају повреде у
школи;

подражавање
играње улога

-ЦД
-костими

учење путем игре
-учествује
одељењским
такмичењима;

у

- прихвати победу и
пораз као саставни
део
игре и такмичења;
- познаје правила и
учествује
у
спортским
играма;
- вреднује сопствена
и
туђа постигнућа

-Познаје правила и
учествује
у
спортским играма

-маске
-материјал
за
опремање сцене

Народна игра
Народни плес
Штафетне игре
Групно прескакање
дуге вијаче
Полигон препрека
Брзо
трчање
–
такмичење
Игре по избору
Игре по избору

-на
различите
начине додаје лопту
-сервира
на
различите начине
-води
лопту
шутира на кош

и

-зна двокорак

-учествује у игри на
два коша
МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
МАТЕМАТИКА

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Прати
упутства,
Слуша,
Вежба,
Сарађује
Трчи,
Игра се,
Одржава личну
и
хигијену
простора

АКТИВНОСТИ
нАСТАВНИКА
Планира,
Организује,
Усмерава,
Реализује,
Демонстрира,
објашњава,
Мотивише,
бира методе и
технике,
Прати ефекте
свог
и
учениковог
рада

РЕСУРСИ
Ученици,
наставници,
просторије
школи,
сала,
школско
двориште,
Дидактичка
средства,
ЦД.

САРАДНИЦИ
Ученици,
наставници,
у ПП
служба,
родитељи
Наставници
физичког
и
здравственог
васпитања

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ДОПУНСКА НАСТАВА

Разред: први
Годишњи фонд часова: 36 ( 18+18)
Недељни фонд часова: 1
Циљ допунске наставе је пружање додатне подршке ученицима 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.

Време
Садржај рада
Септембар/јун
Сваке
друге СРПСКИ ЈЕЗИК
недеље
-Глас и слово; штампана
и писана слова
ћириличког писма.
-Речи и реченице као
говорне и писане целине.
Текстови засићени словима
која се обрађују / текстови
предвиђени за глобално
читање.
- Све врсте текстова који
у написани штампаним
или писаним словима.
-тема, место и време збивања,
редослед догађаја;
-главни и споредни лик (изглед,
основне особине и поступци)
МАТЕМАТИКА
-Сабирање и одузимање без и са
преласком
-Једначине са једном
операцијом (сабирање или
одузимање),
-Редослед рачунских операција,
-Бројевни изрази,
-Формирање израза на основу
реалистичних ситуација,
-Дуж, права и полуправа, Тачка
и права,
-Отворена и затворена
изломљена линија,
-Графичко надовезивање дужи,
-Дужина изломљене линије,
- Обим геометријских фигура без
Употреба формула
Мерење дужине стандардним
мерним јединицама (m, dm, cm).
-Мерење времена (дан, месец,
година, час, минут).

Реализатор
Учитељ

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: први
Годишњи фонд часова: 36 часова
Недељни фонд часова: 1
ЦИЉ : Олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне
интеграције-успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и
одраслима.

Време
Садржај рада
Реализатор
Септембар/јун Ми смо одељенска заједница
Учитељ
2. Брига за уредност простора – чување личног прибора и
школске имовине
3. Моје радно место
4. Како учити, радити и штедети
5. Зашто радимо лични и заједнички рад (примери из
школе и природе )
6. Доживљаји успеха и неуспеха
7. Хуманитарне акције – Недеља Црвеног крста
8. Заштита живота и чување зеленила
9. Ко се ским дружи или не дружи
10.Наша учионица – изглед и уређење
11.Наше бриге
12.Наша домовина – подстицање позитивног става
13.Деца су војска најача
14.Наш гост књижевник
15.Весели новогодишњи састанак
16.Како смо учили у школи
17.Био сам на одмору
18.Како смо се адптирали на школу
19.Сагледавање себичности у игри и учењу
20.Комуникација осећања
21.Другови су се потукли – ко је у праву
22.Мој бес
23.У срцу моје маме
24.Сагледавање себичности у игри и учењу
25.Другови су се потукли – ко је у праву
26.Мој бес
27.Наши стихови
28.Другарство није птица
29.Како учимо – анализа успеха
30.Ја и како ме други виде
31.Наши страхови
32.Наша туга
33.Наш успех и како га побољшати
34.Шта знамо о саобраћају
35.Љубав
36.Рад, одмор и дружење

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
РЕЛАЦИЈА : Бранковина- Ваљево
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : друга половина маја.
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ: је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем
садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини;
упознавање културног наслеђа своје околине.

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
ЦИЉЕВИ
Бранковина- кућа Десанке Максимовић и Оспособљавање ученика за организовање
гроб
и
испуњавање
слободног
времена
Ваљево- музеј
садржајима из уметности, спорта, забаве,
Ваљево- Муселимов конак
игре и разоноде.
Ваљево-парк Пећина
Повезивање садржаја из Природе и
друштва и знања стечених обиласком
историјских локација.

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ДЕСТИНАЦИЈА: Тара
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: пролеће
ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ: Побољшање здравственог и физичког стања ученика,
боравком у природи; осамостањивање ученика у извршавању својих обавеза; развијање
културних и хигијенских навика код ученика и развијање сарадње и пријатељства кроз
упознавање и дружење са својим вршњацима.

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
познавање планине:
Упознавање биљног и животињског света;
занимања људи у крају;
врсте саобраћаја;
начина живота људи
Дневне активности:
Доручак
Реализација редовне наставе прилагођена
условима средине
Шетња (рекреатор и учитељи)
Ручак
Одмор
Спортске игре
Ужина
Вечера
Вечерње активности:

ЗАДАЦИ
Планско, систематско, организовано и
стваралачко усвајање знања;
Развој и праћење здравственог стања
ученика; Физички развој ученика;
Стицање и развој хигијенских навика;
Реализација обавезних наставних садржаја
у непосредном контакту са средином, са
појавама и догађајима у њој;
Практична примена већ постојећих знања
и развијање нових интересовања у
свакодневном животу;
Социјализација ученика;
Развијање самосталности код ученика

-Упознавање са ученицима других школа
“Покажи шта знаш”
Маскенбал
“Бирамо најлепшу фризуру”
“Нај песма и ритмичка група”
Квиз : “Шта смо научили на планини”
Подела диплома
СПИСАК УЏБЕНИКА И ИЗДАВАЧA
Редни Издавач
број
1.
Логос
2.

Логос

3.

Логос

4.

Логос

5.

Логос

6.

Логос

7.

Логос

8.

Логос

9.

Назив уџбеника

Аутори

Наташа Станковић
Реч по реч, читанка за српски језик, Логос,
Шошо,
Маја
2010
Костић
Душка
Милић,
Наставни листови уз Буквар, Логос, 2010
Татјана Митић
Душка
Милић,
Буквар, Логос, 2010
Татјана Митић
Иван
Иванчевић
Математика 1, Логос, 2010
Илић,
Сенка
Тахировић
Љиља Стокановић,
Гордана
Лукић,
Свет око нас радна свеска, Логос, 2010
Гордана Субаков
Симић
Љиља Стокановић,
Гордана
Лукић,
Свет око нас уџбеник, Логос, 2010
Гордана Субаков
Симић
Драгана
Музичка култура уџбеник, Логос, 2010
Михајловић Бокан,
Марина Ињац
Милутин Мићић,
Ликовна култура уџбеник, Логос, 2010
Гордана Мићић
Православни катихизис за 1. разред
Др
Игнатије
основне школе, Скрипта за веронауку
Мидић,
Лијана
,,Неизмерна љубав Божија", Завод за
Крунић,
Сандра
уџбенике Београд, епархија ваљевска
Јовановић
(2020), 2006

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
Књижевност – 70 часова, Језик – 40 часова и Језичка култура 70 часова (од тога 45 часова за
учење латинице).
Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима
српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о
значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење
одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради
неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности
Међупредметне компетеције Комуникативна компетенција,
компетенција за учење,
компетенција за сарадњу, естетичка компетенција, дигитална компетенција, одговоран однос
према околини, решавање проблема.
Кључни појмови: Учење другог писма, књижевност, језик, језичка култура
ОБЛАСТ/ТЕ
САДРЖАЈИ
ИСХО
МЕЂУПРЕДМЕТНА
МА
ДИ
ПОВЕЗАНОСТ
По
заврш
етку
разред
а
учени
к ће
бити у
стању
да:
1.
ШКОЛСКА
1.Ликовна култура :
− разликује
Књижевност
ЛЕКТИРА
књижевне
(обрада – 39,
Лирска поезија
Различите
врсте:
остало – 31)
информациjе
као
песму,
1. Драган Лукић,
мотивациjа
за
причу,
Школа
стваралачки
рад.
басну,
2.
Мирослав
Природа
бајку,
Антић: Тајна
инепосредно
драмски
3.
Јован
окружење; машта и
текст;
Јовановић Змај: − одреди
стварни
догађаjи;
Хвала
приче,
песме
и
главни
4.
Шаљиве
текстови
из
књига
догађај,
народне песме:
ичасописа за децу и
време
и
Да вам певам
уџбеника, уметничка
место
што истина није
дела...
дешавања
или Мишја моба
(споразумевање)
у
5.
Душко
Читање
визуелних
прочитано
Трифуновић:
информациjа.
м тексту;
Два јарца
Илустрациjа у дечjим
− одреди
6.
Бранко
књигама
и
редослед

Ћопић: Огласи
из
,,Шумских
новина"
7.
Душан
Радовић: Лепо је
све што јемало
8.
Војислав
Илић: Први свег
9. Драган Лукић:
Равнотежа
10.
Љубивоје
Ршумовић:Теле
фонијада, Вук и
овца
11.
Народна
песма:
Мајка
Јова у ружи
родила
или
Санак иде низ
улицу
13.
Душан
Радовић: Мама
14. Б. Ћопић:
Болесник на три
спрата
15.
Григор
Витез: Дохвати
ми, тата,Мјесец
16.Јован
Јовановић Змај:
Пролећница
17.

Проза
1. Ђани

2.

3.
4.

5.

Родари:
Кад дедица не
зна да прича
приче
Дејан Алексић:
Једном је један
дечак
зевнуо
Народне
пословице
Доситеј
Обрадовић, Пас
и његовасенка
Десанка
Максимовић:

догађаја у
тексту;
− уочи
главне и
споредне
ликове и
разликује
њихове
позитивне
и
негативне
особине;
− разликује
стих
и
строфу;
− уочи
стихове
који
се
римују;
− објасни
значење
пословице
и
поуке
коју
уочава у
басни;
− чита текст
поштујући
интонациј
у
реченице/с
тиха;
− изражајно
рецитује
песму;
− изводи
драмске
текстове;
− износи
своје
мишљење
о тексту;

уџбеницима. Стрип.
Цртани и анимирани
филм
–
традиционално
урађени
(слободоручно
обликовани
илинацртани ликови)
и савремени(урађени
у
апликативном
програму). Прича у
цртаном
ианимираном филму.
Изглед
места
и
ликова
2. Музичкакултура:
- Уметничка музика у
цртаним
ианимиранимфилмов
има. Однос звук –
лик,
музика
–
радња.Композициjе
коjе
илуструjу
различитаосећања.Ра
зличити
жанрови
везани
за
ситуациjезначаjне за
ученике
(празници,приредбе,
свечаности,
рођендани,
венчања,новогодишњ
е и божићне песме...).
3.Свет
око
нас
Г
рупе
људи:
породица, школска
заjедница,
разред,одељење,
суседи.Права
и
обавезе
чланова
група.Правила
понашања
поjединаца
и
групе.Празници:
породични, школски.
-Годишњ адоба
-Жива

и

нежива

Бајка о лабуду
прича
Свети Сава и
отац са малим
дјететом
или
народна прича
Свети Сава, отац
и син
Бранко
Стевановић:
Прича из ормана
Народна басна:
Коњ и магарац
Доситеј
Обрадовић: Коњ
и магаре
Народна прича:
Седам прутова
Су
Ју
Ђин:
Свитац
тражи
пријатеља
Народна басна:
Бик и зец
М. Стефановић:
Златне рибице
неправе штету
Гроздана
Олујић,
Шаренорепац
Десанка
Максимовић:
Бајка о лабуду
Весна Видојевић
Гајевић:
Бркљача
Градимир
Стојковић: Деда
Милоје
Бајка о трешњи
Д. Максимовић
Феликс Салтен,
Бамби

природа

6. Народна

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Драмски
текстови
1.
Александар
Поповић:
Два
писма
2.
Ана
Миловановић:
Слатка

-Показивањ
еосећања.
Поштовање
различитости.
Друштвенегрупе.
4. Математика:
- Бројеви
5.
Физичко
здравствено
васпитање

и

- Развијање моторике
руке
-Природни
облици
кретања

математика
3.
Тоде
Николетић:
Шума
живот
значи
4.
Гвидо
Тартаља: Оцене
5.
Александар
Сергејевич
Пушкин, Бајка о
рибару и рибици
–
читање
у
наставцима
Популарни
и
информативните
кстови
1. Никола Тесла:
Прича
о
детињству
ДОМАЋА
ЛЕКТИРА
1.Избор
из
поезије Љубивоја
Ршумовића
2. Народне умотворине
/пословице,
брзалице,
питалице,
разбрајалице,
загонетке/
3.
Домаћа
лектира: Бајке
Десанке
Максимовић
/Сликарка Зима/
4.
Домаћа
лектира: Бајке
Десанке
Максимовић
/Прстен
на
морском
дну,
Како су пужу
украли кућу/
5.
Домаћа
лектира:
Ханс
Кристијан
Андерсен:
Девојчица
са
шибицама

6.Домаћа
лекстира: Ханс
Кристијан
Андерсен:
Принцеза
на
зрну грашка
7.
Домаћа
лекстира: Ханс
Кристијан
Андерсен:
Царево
ново
одело
8.
Домаћа
лектира:
Д.
Ђорђевић:
Успон
једног
лава, Рецепт за
деду
9.
Домаћа
лектира:
Драгољуб
Ђорђевић
–
избор из поезије
Књижевни
појмови:
–лирска песма,
– химна,
– епскапесма,
– народнабајка,
– роман,
– опис,
– дијалог,
– приповедање,
– драмска радња
2.ЈЕЗИК

Граматика,
− разликује
правопис
и
глас и слог и
ортоепија
препозна
Садржај/кључни
самогласник
појмови: Глас и
е
и
слог;
сугласнике;
самогласници
и − разликује
сугласници. Врсте
врсте речи у
речи:
именице
типичним
(властите
и
случајевима;
заједничке); род и − одређује
број
именица;
основне
глаголи; глаголска
граматичке
времена: прошло,
категорије
садашње, будуће
именица и
време; потврдни и
глагола;

Свет око нас
- Околина
Математика
-Реднибројеви
-Мерење и мере
Физичко
здравствено
васпитање
-Развијање
моторике руке

и

3.Језичка
култура

одрични глаголски − разликује
облици; придеви
реченице по
(описни); бројеви
облику
и
(основни и редни).
значењу;
Реченице:
− поштује
и
обавештајне,
примењује
упитне, заповедне
основна
и
узвичне.
правописна
Потврдне
и
правила;
одричне реченице. − влада
Велико
слово:
основном
писање
назива
техником
држава, градова и
читања
и
села (једночланих
писања
и вишечланих) и
латиничког
једночланих
текста;
географских
назива. Спојено и
одвојено писање
речи:
писање
речце ли и речце
неуз
глаголе.
Интерпункција:
тачка (на крају
реченице и иза
редног броја); две
тачке и запета у
набрајању; писање
датума арапским и
римским цифрама.
Писање
скраћеница:
(мерне јединице и
опште скраћенице
ОШ, бр., итд., стр.
и нпр.)
− користи
-Друго
писмо
различите
(латиница):
облике
штампана и писана
усменог и
слова.
писменог
Разумевање
изражавања
прочитаног кроз
препричава
одговоре
на
ње,
питања. -План за
причање,
препричавање
описивање;
кратких текстова − правилно
(лирских, епских,
састави
драмских)
дужу
и
састављен
од
потпуну
уопштених
реченицу и
питања.
− споји више

1.Свет око нас
- Породица.
- Школа.
-Вршњаци.
-Временске
прилике.
Исказивање
осећања и потреба
2. Ликовна култура
-Илустровање.
Односи
у
видномпољу.
Простор, облик и
боја. Фотографије

- План описивања
реченица у
на
основу
краћу
непосредног
целину;
посматрања.
- − учествује у
Правописне вежбе:
разговору и
преписивање,
пажљиво
диктат
и
слуша
самостално
саговорника
писање. -Језичке
;
вежбе: загонетке, − разликује
ребуси, укрштене
основне
речи, осмосмерке,
делове
асоцијације,
текста
састављање
(наслов,
реченица,
пасус, име
проширивање
аутора,
задатих реченица.
садржај);
− изражајно
чита
Лексичкосемантич
ћирилички
ке
вежбе:
текст
допуњавање
−
реченица,
опис
бића и предмета.
Сценско
приказивање
драмског/драматиз
ованог текст
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И
АКТИВН
АКТИВ
МЕТОДЕ
ОСТИ
НОСТИ
РАДА
УЧЕНИК
НАСТА
А
ВНИКА

Кооперативна
Интерактивна
- Перцептивне
Амбијентално
учење
-Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
-

Слушање,
памћење,
посматра
ње,
препозна
вање,
упоређив
ање,
уочавање,
разликова
ње,
именовањ
е,
разговор,

Припре
мање,
организ
овање,
посматр
ање,
праћење
,
објашњ
авање,
помага
ње,
показив
ање,

3. Музичка култура
-Бојатона
-различите
боје
људских гласова.
-Јачина тона.
-Висина тона.
4.Физичко
здравствено
васпитање

и

-Вежбе за развој
координације.
- Основни ставови
и положаји.

РЕСУ
РСИ

Учени
ци
Наста
вници
Родит
ељи
Двори
ште
Учион
ица
Дидак
тичка
средст
ва
и

НАЧИН
ПРОВЕР
Е
ОСТВАР
ЕНОСТ
И
ИСХОД
А
Формати
вно
и
суматив
но
оцењива
ње
Идентиф
икација
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и

Демонстрација
(показивање)
- Разговор
- Учење по
моделу

поставља
њепитања
,
причање,
замишља
ње,
описивањ
е, цртање,
бојење,
читање,
писање,
анализир
ање,
откривањ
е,
закључив
ање,
образлага
ње,
груписањ
е,
примењи
вање,
сарађива
ње,
процењив
ање,
играње

вођење,
подстиц
ање,
предвиђ
ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницира
ње,
слушањ
е,
праћење
,
процењ
ивање,
идентиф
иковање
,
поређењ
е,
одлучив
ање,
разгово
р,
читање,
цртање

матер
ијали
Уџбен
ици
Искус
тво
учени
ка
Фотог
рафије
Слике
Краћи
тексто
ви
Касете
Аплик
ације

показати
понашањ
е
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматра
ње,
десетоми
нутне
провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања,
годишња
провера
знања,
мерења
брзине
читања и
писања).
Примена
инструм
ената
прикупљ
ања
података
и
њихово
поређењ
е
са
прописа
ним
исходим
а.

СРПСКИ ЈЕЗИК – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ДРУГИ
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА

Временска
динамика

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Стандарди са комплетним текстом за сваки
стандард:

Септембар-јун

Књижевност

ОСНОВНИ
НИВО
1СЈ.1.2.1влада основном техником читања
ћириличног и латиничног текста
1СЈ.1.2.2одговара на једноставна питања у
вези са текстом, проналазећи информације
експлицитно исказане у једној реченици,
пасусу или у једноставној табели (ко, шта,
где, када, колико и сл. )
1СЈ.1.2.3препознаје да ли је тражена
информација, која може да буде исказана на
различите начине ( синонимија, парафраза),
садржана у тексту
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
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од
информативног текста процењује садржај
текста на основу задатог критеријума: да ли
му се допада, да ли му је занимљив; да ли
постоји сличност између ликова и ситуација
из текста и особа и ситуација које су му
познате; 1СЈ.1.2.8.издваја речи које су му
непознате препознаје књижевне врсте (бајку и
басну)
1СЈ.1.2.9одређује главни догађај и ликове
(који
су
носиоци
радње)
у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.2.10. одређује време и место дешавања
радње у књижевно уметничком тексту
СРЕДЊИ
НИВО
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући
интонацију реченице/стиха; уме да одреди на
ком месту у тексту је пауза
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези
са текстом
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних
информација; одређује след догађаја у тексту
1СЈ.2.2.4. одређује основни смисао текста и
његову намену
1СЈ.2.2.5. препознаје фигуративно значење у
тексту
1СЈ.2.2.6. изводи једноставне закључке на
основу текста
1СЈ.2.2.7. износи свој став о садржају текста и
образлаже зашто му се допада/не допада, због
чега му је занимљив/незанимљив
1СЈ.2.2.8. издваја делове текста који су му
нејасни
1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне форме ( кратке
народне умотворине- пословице, загонетке,
брзалице)
1СЈ.2.5.2.
препознаје стих и строфу у
лирској
песми
1СЈ.2.5.3. одређује карактеристичне особине,

Септембар-јун

Језик

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( именице и
глаголе) 1СЈ.1.4.2.препознаје
граматичке
категорије променљивих речи (род и број
заједничких именица)
1СЈ.1.4.3 препознаје врсте реченица по
комуникативној
функцији
(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по
потврдности/одричности
(потврдне
и
одричне)
1СЈ.1.1.5.
познаје
значења
речи
и
фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији ( у кући, школи, и
сл.)
1СЈ.1.3.1 пише писаним словима ћирилице и
латинице 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. употрбљава велико слово приликом
писања личних имена, назива места
(једночланих), назива школе 1СЈ.1.3.5. пише
кратким потпуним реченицама једноставне
структуре
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице и
глаголе) 1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи
(властите и заједничке именице; основне и
редне бројеве) 1СЈ.2.4.3.препознаје субјекат и
предикат
1СЈ.2.4.4. одређује врсте реченица по
комуникативној
функцији
(обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности
(потврдне
и
одричне)
1СЈ.2.4.5. саставља реченице различите по
комуникативној функцији и облику
1СЈ.2.4.6.
познаје значења речи и
фразеологизама који се јављају у школским
текстовима (у уџбеницима, књигама из
лектире и сл.) и правилно их употрбљав
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу
и латиницу) 1СЈ.2.3.2. употрбљава велико
слово приликом писања имена места;
правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно
пише сугласник Ј у интервокалској позицији;
употрбљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3.
пише
јасним
и
потпуним
реченицама; варира језички израз ( ред речи у
реченици,
типове
реченица,
дужину
реченице...)
НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро
обликованим реченицама; користи разноврсне
синтаксичке конструкције, укључујући и
сложене реченице
1СЈ.3.4.1. именује врсте речи (властите и

Септембар-јун

Језичка култура

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.0.1.1.познаје основна начела вођења
разговора: уме да започне разговор, учествује
у њему и оконча га; пажљиво слуша своје
саговорнике;
1СЈ.0.1.4 уме да преприча изабрани наративни
текст на основу предходне израде плана
текста и издвајања значајних делова;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да
описује и да прича на задату тему;
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи
неку своју идеју.
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи
теме;
1СЈ.1.3.7препричава
кратак
и
једноставан текст;
1СЈ.1.3.8.користи скроман фонд речи(у
односу на узраст) и правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.10.пише честитку (за Нову годину,
рођендан).
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.3.5.језички
израз
прилагођава
комуникативној
ситуацији
(формално/неформално);
1СЈ.2.3.6.саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7саставља кратак дескриптивни текст.
НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.3.1.пише јасним, потпуним, добро
обликованим реченицама;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу
на узраст

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Годишњифондчасова: 72 (обрада - и остало – часова)
Циључењастраногјезика
у
основномобразовању
васпитањуједасеученикусвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури
развијањемстратегијаучењастраногјезикаоспособизаосновнуусмену и писанукомуникацију
стекнепозитиванодноспремадругимјезицима и културама, као и премасопственомјезику
културномнаслеђу.
Међупредметнекомпетенције:

и
и
и
и

Кључни појмови:
ОБЛАСТ/
ТЕМА
1.
Welcome
(обрада –
1, остало –
2)

САДР
ЖАЈИ

ИСХОДИ
Позавршеткуразредауче
никћебити у стањуда:

МЕЂУПРЕД
МЕТНА
ПОВЕЗАНОС
Т

2.
3.
4.
5.)
6.
)
7.
8.
9.
10.
11.
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХН
АКТИВН
АКТИВНО
РЕСУ
ИКЕ И
ОСТИ
СТИ
РСИ
МЕТО
УЧЕНИКА
НАСТАВН
ДЕ
ИКА
РАДА

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕН
ОСТИ
ИСХОДА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ДРУГИ
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Стандардисакомплетнимтекс
томзасвакистандард:

Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун
Септе
мбарјун

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ МАТЕМАТИКА
Годишњифондчасова: 180 ( обрада-70, остало-110)
Циљ: наставе и учењаматематике 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.

Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање
проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у
демократском друштву, за одговоран однос према околини.
Кључни појмови:
ОБЛАСТ/
САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
МЕЂУПРЕД
ТЕМА
Позавршеткуразре
МЕТНА
даученикћебити у
ПОВЕЗАНОС
стањуда:
Т
1.
Бројеви
прве
Ликовна
Бр
стотине.
– одреди десетице
култура
оје
Сабирање
и
најближе
датом
Цртање
ви
одузимање
са
броју;
Бојење.
(об
преласком. Замена
– усмено сабира и
рад
места и здруживање
одузима бројеве
Свет око нас
а сабирака.
Веза
до 100;
–Смерови
53,
сабирања
и
– примени замену
кретања
ост
одузимања.
места
и
Сналажење у
ало
Једначине са једном
здруживање
времену
операцијом
сабирака
и
83)
(сабирање
или
чинилаца ради
Српскијезик одузимање). Римске
лакшег рачунања;
Описивање и
цифре I, V, X, L, C
–
израчуна
писање
Множење и дељење
вредност
Састављање и
(таблично) Нула и
бројевног израза
писање
јединица
као
са највише две
краћег текстачиниоци;
нула
операције;
текстуалног
каодељеник. Замена
– реши текстуални
задатка.
места и здруживање
задатак
Читање
чинилаца. Редослед
постављањем
рачунских
израза са највише
4.Физичко и
операција.
две рачунздравствено
Множење и дељење
ске операције и
васпитање –
збира и разлике
провери тачност
Природни
бројем.
Веза
решења;
облици
множења и дељења.
–
одреди
кретања
Једначине са једном
непознати број у
операцијом
једначини
са
(множење
или
једном
дељење). Бројевни
аритметичком
изрази. Формирање
операизраза на основу
цијом;
реалистичних
– одреди делове
ситуација. Разломци
(облика ) дате
облика , 1 ≤ n ≤ 10,
величине;
визуелно
и
– изрази одређену
симболичко
суму новца преко
представљање
различитих
апоена;
– прочита број
записан римским
цифрама
и
напише дати број

2.
Гео
мет
риј
а
(об
рад
а-

Дуж,
права
и
полуправа. Тачка и
права. Отворена и
затворена
изломљена линија.
Графичко
надовезивање дужи.
Дужина изломљене

римским
цифрама;
– прикаже мањи
број података у
таблици
и
стубичастим
дијаграмом;
– уочи правило и
одреди
следећи
члан
започетог
низа
-–
користи
појмове чинилац,
производ,
дељеник, делилац,
количник,
садржалац;
– усмено множи и
дели у оквиру
прве стотине;
–
израчуна
вредност
бројевног израза
са највише две
операције;
– реши текстуални
задатак
постављањем
израза са највише
две рачунске операције и
провери тачност
решења;
–
одреди
непознати број у
једначини
са
једном
аритметичком
операцијом;
– уочи правило и
одреди
следећи
члан
започетог
низа
– разликује дуж,
полуправу
и
праву;
– одреди дужину
изломљене линије
(графички
и
рачунски);
– одреди обим

Ликовнакулту
ра
Цртањегеоме
тријскихфигу
ра и линија
-Бојење

12,
ост
ало
20)

3.
3.
Ме
ре
ње
и
ме
ре
(об
рад
а-5,
ост
ало
-7)

линије.
Обим
геометријских
фигура без употребе
формула.
Цртање
правоугаоника,
квадрата и троугла
на
квадратној
мрежи, на тачкастој
мрежи. Симетричне
фигуре.
Подударност
фигура
(интуитивно).

Мерењемасе (kg, g,
t).
-Мерење
времена
(деценија,
век,
секунд).
-Мерење
дужине
(mm, km).
-Мерење
запреминетечности
(l, dl, cl, ml, hl).
-Мерење површине
геометријских
фигура
задатом
мером.

геометријске
фигуре;
– изрази дужину у
различитим
јединицама
за
мерење дужине;
– измери дужину
дужи и нацрта
дуж дате дужине;
–
нацрта
правоугаоник,
квадрат и троугао
на
квадратној
мрежи и
тачкастој мрежи;
– уочи подударне
фигуре на датом
цртежу;
–
уочи
симетричне
фигуре;
– допуни дати
цртеж тако да
добијена фигура
буде симетрична
уодносу на дату
праву
чита, упореди и
претварајединицез
амерењедужине,
масе,
запреминетечност
и и времена;
упоредивеличине
(дужина,
маса,
запреминатечност
и и време);
измериповршинуг
еометријскефигур
езадатоммером
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тмерења
у
једноставнимреал
нимситуацијама.
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Краћи тематске
тексто провере знања,
ви
годишња
Касете провера знања,
Аплик мерења брзине
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МАТЕМАТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
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Стандардисакомплетнимтекстомзасва
кистандард:

Септембар-јун

Блокбројевадо 1000

ОСНОВНИ НИВО
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише
дати број, уме да упореди бројеве по
величини и прикаже број на датој
полуправој
1МА.1.1.2.рачуна вредност бројевног
израза са највише две операције
сабирања и одузимања у оквиру прве
стотине
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка
у оквиру прве стотине
1МА.1.1.4.уме да на основу текста
правилно постави израз са једном
рачунском операцијом 1МА.1.1.5.уме
да одреди непознат чинилац, дељеник
и делилац
1МА.1.3.1.уме да израчуна половину
и четвртину неке целине
СРЕДЊИ НИВО
1МА.2.1.1.уме да примени својства
природних бројева (паран, непаран,
највећи, најмањи, предходни, следећи
број) и разуме декадни бројевни
систем
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу
најближу датом броју
1МА.2.1.3.сабира и одузима, рачуна
вредност израза
1МА.2.1.4.рачуна вредност израза с
највише две операције
1МА.2.1.5.уме да решава задатке са
непознатим чиниоцем, дељеником
или делилац
1МА.2.3.1.уме да израчуна половину
и четвртину неке целине и обрнуто
НАПРЕДНИ НИВО
1МА.3.1.1.уме да примени својства
природних бројева у решавању
проблемских задатака
з 1МА.3.1.2.на 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.3.1.4уме
да решава сложеније проблемске
задатке дате у текстуалној форми
1МА.3.3.1. уме да израчуна половину
и
четвртину
неке
целине
у
сложенијим текстуалним задацима

Мерење и мере

мај-јун

Геометрија

децембарјануар
април

ОСНОВНИ НИВО
1МА.1.4.1.уме да изрази одређену
суму новца преко разкичитих апоена
и рачуна са новцем у једноставним
ситуацијама зна да
1МА.
1.4.2.решава
једноставне
задатке са применом m,cm и dm
1MA. 1.4.3. уме да чита једноставније
графиконе и табеле
СРЕДЊИ НИВО
1МА.2.4.1.уме да изрази одређену
суму новца преко разкичитих апоена
и рачуна са новцем у сложенијим
ситуацијама
1МА.2.4.2.зна јединице за време (,
минут и сат) и пореди временске
интервале
у
једноставним
ситуацијама
1МА.2.4.3 уме да користи податке
приказане графички или табеларно у
решавању једноставнијих задатака
НАПРЕДНИ НИВО
1МА.3.4.1. зна јединице за време
(минут и сат) и уме да пореди
временске интервале у сложенијим
ситуацијама
ОСНОВНИ НИВО
1МА.1.2.1.уме
да
именује
геометријске
објекте
у
равни
(квадрат, круг,троугао, правоугаоник
и тачка)
1МА.1.2.2зна јединице за мерење
дужине (m, cm , dm) и њихове односе
1МА.1.2.3.користи поступак мерења
дужине линије приказане на слици
СРЕДЊИ НИВО
1МА.2.2.1уочава међусобне односе
геометријских објеката у равни
1МА.2.2.2.претвара
јединице
за
мерење дужине (m, cm , dm)
1МА.2.2.6.препознаје мрежу коцке и
квадра НАПРЕДНИ НИВО
1МА.3.2.1.претвара
јединице
за
мерење (m, cm , dm) из већих у мање
1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке
и квадра

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : СВЕТ ОКО НАС
Годишњи фонд: 72 часа
Циљ: упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за
одговоран живот у њему.

Међупрдмтне компетенције: комуникативна, заучење, за рад са подацима, решавање
проблема, естетичка , дигитална, сарадња, предузетничка, зодговорно учешће у
демократском друштву, и одговоран однос према околини.
Кључни појмови: породица, школа, држава, симболи државе,права, обавезе, здравље,
насеља, саобраћај,вода, кретање, дан, месец, година, годишња доба, празници, природа,
материјали,...
САДРЖАЈИ

О
БЛ
А
С
1. Други и ја

Групе
људи:
родбина
(ван)школска.
Права и обавезе
чланова
група.
Однос потреба и
жеља.
Симболи
Републике
Србије:
грб,
застава и химна.
Здрав
начин
живота: хигијена
тела, разноврсна
исхрана,
број
оброка, боравак у
природи
и
физичка
активност.

ИСХОДИ
По
завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:
идентификује
групе људи којима
припада и своју
улогу
у
њима;
– оствари права и
изврши обавезе у
односу на правила
понашања
у
групама
којима
припада;
–
прихвати
последице
када
прекрши правила
понашања
групе;
–
сарађује
са
другима у групи на
заједничким
активностима
;
– разликује потребе
од
жеља
на
једноставним
примерима
из
сопственог живота;
- препозна грб,
заставу и химну
Републике Србије и
примерено
се
понаша
према
симболима;
- повеже личну
хигијену, боравак у
природи, физичку
активност
и
разноврсну исхрану
са
очувањем
здравља;
– одржава личну
хигијену руку, зуба
и чулних органа;
-

МЕЂУПРЕДМЕ
ТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Ликовнакултура
:
Цртање и бојење
Музичкакултура
:
Певање
и
слушање песама
Српскијезик
Причање
описивање

и

2
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Р
Е
Т
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Њ

Групе
људи:
родбина
(ван)школска
заједница,становн
иц и насеља.
Правила
понашања
појединаца
и
група.
Породични,
школски
и
празници насеља
- Типови насеља:
село, град
-Занимања људи у
граду и селу.
- Врсте саобраћаја
(копнени, водни и
ваздушни
и
одговарајућа
превозна
средства).
Безбедно
понашање
у
саобраћају
у
насељу (кретање
улицом и путем
без
тротоара,
прелажење улице
и
пута
без
пешачког прелаза.
Сналажење
у
насељу
помоћу
адресе
(улица,
кућни број) и
карактеристичн
их објеката.
Правила
понашања
у
превозним
средствима
(аутомобил
и
јавни превоз)
Различити
облици кретања
тела (хода, скаче,
трчи, пада, лети,
плива, котрља се,
клизи).
- Утицај облика
тела, подлоге и

– се понаша тако да
уважава
различитости
других људи;
–
прихвати
последице
када
прекрши правила
понашања групе;
–
сарађује
са
другима у групи на
заједничким
активностима;
- одреди тип насеља
на основу његових
карактеристика;
- примени правила
културног
и
безбедног
понашања
у
саобраћају
и
превозним
средствима
у
насељу
са
околином;
-пронађе тражени
објекат у насељу
помоћу
адресе/карактерист
ичн их објеката;
– именује занимања
људи
у
свом
насељу
са
околином;
-

Ликовнакултура
:
Цртање и бојење

– одабере начин
кретања
тела,
узимајући у обзир
облик тела, врсту
подлоге и средину у
којој се тело креће
– измери растојање
које тело пређе

Ликовнакултура
:
Цртање, бојење
и вајање

Музичкакултура
:
Певање
и
слушање
Српскијезик:
Описивање
причање

и

Физичко
и
здравствено
васпитање:
Природни
облици кретања
Грађанско
васпитање:
Сарадња
Уважавање
различитости.
Математика-:
Бројеви од

Музичка
култура:
Певање

и
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средине
на
кретање по равној
подлози и пређено
растојање тела.
- Сналажење у
времену у односу
на
временске
одреднице: минут,
сат, дан, седмица,
месец,
година,
датум, годишња
доба.
- Средства за
мерење времена:
часовник,
календар, лента
времена.

током свог кретања;
– одреди време
помоћу часовника и
календара
користећи
временске
одреднице: сат, дан,
седмицу,
месец,
годину;
–
забележи
и
прочита податке из
личног
живота
помоћу
ленте
времена;

слушање

-Заједничке
особине
живих
бића
(дисање,
исхрана,
раст,
остављање
потомства).
-Функције (улога)
делова тела живих
бића.
Разноврсност
биљака
у
окружењу
(зељасте
и
дрвенасте;
лишћарске
и
четинарске).
-Разноврсност
животиња
у
околини (домаће
и
дивље;
биљоједи,
месоједи
и
сваштоједи).
- Значај биљака и
животиња
за
човека ;
-Улога човека у

–
идентификује
заједничке особине
живих бића
на
примерима
из
окружења;
– повеже делове
тела живих бића са
њиховом
улогом/улогама;
– разврста биљке из
окружења
на
основу
изгледа
листа и стабла;
–
разврста
животиње
из
окружења
на
основу
начина
живота и начина
исхране;
– наведе примере
који показују значај
биљака и животиња
за
човека;
– штедљиво троши
производе
које
користи
у
свакодневним

Ликовнакултура
:
Цртање
и
бојење.
Фотографије.

Српски
језик:
Описивање
Причање
Математика-:
Бројеви од

Музичка
култура:
Певање
слушање

и

Српски
језик:
Описивање
Причање
на
основу слика и
сопственог
искуства.
Математика:
Мерење и мере
Физичко
и
здравствено
васпитање:
Природни
облици кретања
Елемнтарне игре

очувању природе
(штедња
производа који се
користе
у
свакодневном
животу,
разврставање
отпада
на
предвиђена места,
брига о биљкама
и животињама).
-Сунчева светлост
и топлота, вода,
ваздух
и
земљиште
–
неопходни услови
за живот;
Промене
у
природи
и
активности људи
у зависности од
годишњих доба
5
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Материјали
(дрво,
камен,
метал,
стакло,
гума,
пластика,
папир,
тканина,
глина/пластелин )
и
производи
људског рада.
Својства
материјала
одређују њихову
употребу.
Нова
намена предмета
направљених од
различитих
материјала.

ситуацијама;
– разврста отпад на
предвиђена места;
– негује и својим
понашањем
не
угрожава биљке и
животиње
у
окружењу;
– препозна примере
повезаности живих
бића са условима за
живот;
– повеже промене у
природи
и
активности људи са
годишњим добима;
–
изведе
једноставне огледе
пратећи упутства;
– повеже резултате
рада са уложеним
трудом.
Ликовнакултура
:
Цртање
и
бојење;сенка

-одабере материјале
који
својим
својствима највише
одговарају
употреби предмета;
– пронађе нову
намену
коришћеним
предметима;

Музичка
култура:
Певање
свирање

и

Српски
језик:
Описивање.
Причање
на
основу слике и
сопственог
искуства
Физичко
здравствено
васпитање:
Правилно
одевање

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И
АКТИВН
АКТИВ
МЕТОДЕ
ОСТИ
НОСТИ
РАДА
УЧЕНИК
НАСТА
А
ВНИКА

РЕСУ
РСИ

и

НАЧИН
ПРОВЕР
Е
ОСТВАР
ЕНОСТ

Кооперативна
Интерактивна
- Перцептивне
Амбијентално
учење
-Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
Демонстрација
(показивање)
- Разговор
- Учење по
моделу

Слушање,
памћење,
посматра
ње,
препозна
вање,
упоређив
ање,
уочавање,
разликова
ње,
именовањ
е,
разговор,
поставља
њепитања
,
причање,
замишља
ње,
описивањ
е, цртање,
бојење,
читање,
писање,
анализир
ање,
откривањ
е,
закључив
ање,
образлага
ње,
груписањ
е,
примењи
вање,
сарађива
ње,
процењив
ање,
играње

Припре
мање,
организ
овање,
посматр
ање,
праћење
,
објашњ
авање,
помага
ње,
показив
ање,
вођење,
подстиц
ање,
предвиђ
ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницира
ње,
слушањ
е,
праћење
,
процењ
ивање,
идентиф
иковање
,
поређењ
е,
одлучив
ање,
разгово
р,
читање,
цртање

Учени
ци
Наста
вници
Родит
ељи
Двори
ште
Учион
ица
Дидак
тичка
средст
ва
и
матер
ијали
Уџбен
ици
Искус
тво
учени
ка
Фотог
рафије
Слике
Краћи
тексто
ви
Касете
Аплик
ације

И
ИСХОД
А
Формати
вно
и
суматив
но
оцењива
ње
Идентиф
икација
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понашањ
е
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматра
ње,
десетоми
нутне
провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања,
годишња
провера
знања,
мерења
брзине

читања и
писања).
Примена
инструм
ената
прикупљ
ања
података
и
њихово
поређењ
е
са
прописа
ним
исходим
а.

СВЕТ
ОКО
Разред: ДРУГИ

НАС

–

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број часова

Врем
енска
дина
мика

ОБРАЗОВНИ

СТАНДАРДИ

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО
НИВОИМА

Стандарди
са
комплетним
текстом за сваки стандард:

За
ос
та
За
об
ра
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Други и ја

7

Септ
емба
рокто
бар

Октобар – новембар децембар

Култура живљења

ОСНОВНИ НИВО
1ПД.1.5.1. зна које друштвене
групе постоје и ко су њихови
чланови
1ПД.1.5.2.зна основна правила
понашања у породици,школи и
насељу
1ПД.1.5.5. зна поступке за
очување и унапрећивање људског
здравља
СРЕДЊИ НИВО
1ПД.2.5.1 зна које су улоге
различитих дручтвених група и
њихових чланова
1ПД.2.5.2.зна која су права и
обавезе чланова у различитим
друштвеним
НАПРЕДНИ НИВО
1ПД.3.5.1.разуме
заједничке
карактеристике
друштвених
група и разлике мећу њима
ОСНОВНИ НИВО
1ПД.1.5.4. зна који су главни
извори опасности по здравље
људи и основне мере заштите
1ПД.1.6.2 зна основнетипове
насеља и њихове карактеристике
СРЕДЊИ НИВО
1ПД.2.5.3 разуме повезаност и
мећузависност
различитих
људских делатности
НАПРЕДНИ НИВО

Децембар – јануар – фебруар - март

Кретање и оријентација у времену

6

11

3.

ОСНОВНИ НИВО
1ПД.1.4.1 уме да препозна
кретање тела у различитим
појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се
људи оријентишу у простоеу:
лева и десна страна, стране света,
адреса, карактеристични објакти.
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране
света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4.зна јединице за мерење
времена:дан,
недеља,
месец,година, деценија и век
1ПД.1.4.5.. уме да прочита
тражене
информације
са
часовника и календара СРЕДЊИ
НИВО
1ПД.2.4.1 зна да кретање тела
зависи од силе која на њега
делује, врсте подлоге и облика
тела

Март – април - мај

Разноврсност природе

8

12

4.

ОСНОВНИ НИВО
1ПД.1.1.1прави разлику између
природе и производа људског
рада
1ПД.1.1.2.зна ко и шта чини
живу и неживу природу зна
заједничке карактеристике живих
бића
1ПД.1.1.3.уме да класификује
жива бића према једном од
следећих
критеријума:изгледу,
начину исхране, кретања и
размножавања
1ПД.1.1.4. препознаје и именује
делове тела живих бића
1ПД.1.1.5. разликује станишта
према условима живота и живим
бићима
у
њима
1ПД.1.2.1.препознаје и именује
природне ресурсе
1ПД.1.2.3. разликује повољно и
неповољно деловање човека по
очување природе
СРЕДЊИ НИВО
1ПД.2.1.1.разуме
повезаност
живе и неживе природе на
очигледним
примерима
1ПД.2.1.2. зна основне разлике
између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.4.зна улогу основних
делова живих бића
1ПД.2.2.3.зна
основне
мере
заштите живе и неживе природе
као
природних
ресурса
НАПРЕДНИ НИВО
1ПД.3.1.1. разуме повезаност
живе и неживе природе на мање
очигледним примерима
1ПД.2.2.3.
зна основне мере
заштите живе и неживе природе
као природних ресурс

Мај –
јун

Човек ствара

3

4

5.

ОСНОВНИ НИВО
1ПД.1.3.4.зна основна својства
материјала:тврдоћа,
еластичност.густина,растворљив
ост,
провидност,
намагнетисаност
1ПД.1.3.5.зна
да
својства
материјала одређују њихову
употребу и препознаје примере у
свом окружењу
1ПД.1.3.6.
зна
промене
материјала које настају због
промене
температуре,
услед
механичког утицаја и деловања
воде и ваздуха
СРЕДЊИ НИВО
1ПД.2.3.5. разликује повратне и
неповратне промене материјала

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Разред : ДРУГИ
Годишњи фонд часова: 72 часа (обрада-44, остало 28)
Циљ : развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз стваралачки рад,
оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком
наслеђу свог и других народа.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, естетичка , дигитална, за сарадњу,
предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према
околини.
Кључни појмови: облик, споразумевање, простор,
ОБЛАС
САДРЖАЈИ
ИСХОДИ По
МЕЂУПРЕ
Т/ТЕМ
завршетку
ДМЕТНА
А
разреда
ПОВЕЗАН
ученик
ће
ОСТ
бити у стању
да:
1.ОБЛИ
-Примена материјала
–
користи
ЦИ
и техника у сликању и
материјал и
1.Српски
(обрада
вајању
различитих
прибор
на
језик
22,
облика које ученици
безбедан
и
2.Математ
остало
познају ( животиње,
одговоран
ика
10)
предмети, људи..)
начин;
–
3.Свет
-Анализом свог рада изрази,
оконас
Анализом
радова
одабраним
4. Физичко
осталих ученика
материјало м
и
-Цртањем употребних
итехникама
здравствен
предмета
своје емоције,
оваспитање
-Час
у
природи
машту,
посматрање
ближе
сећања
и
околине;
школског
замисли;
дворишта; објеката)
–
користи
-Цртањем простора у
једноставне
коме ученици бораве
информациј е

2.
ПРОСТ
ОР
(обрада
8,
остало
6)

свакодневно ( своје
собе, куће, школе) Цртањем употребних
предмета
и
извештавање
о
њиховој намени.
-Посета
оближњим
продавницама,
(посматрање
производа
на
рафовима)
Одељенским
изложбама радова.
-Уређивање м паноа
са
радовима
(уочавање
и
постављање радова са
светлијим, тамнијим
бојама, мањим, већим
облицима, положеним
или усправним)
-Стварањем сенки уз
помоћ руку.
-Игре
светлом
и
сенком уз промене
облика
сенке
у
зависности
од
светлосног извора.
-Посматрањ ем светла
и сенке на предметима
у
учионици
у
зависности
од
светлосног извора
-Цртањем предмета,
бојење истог, његово
преобликовање;
додавање
других
елемената.
-Простор (обликовање
простора – школа,
учионица,
соба;
музеј).
-Кретање
(кретање
једног
облика
у
простору;
кретање
више
облика
у
простору). –
-Сцена
(маске,
костими, реквизити).

и
одабрана
ликовна дела
као подстицај
за
стваралачки
рад;
– изражава,
светлим или
тамним
бојама, свој
доживљај
уметничког
дела;
–
идентифику је
истакнути део
целине
и
визуелне
супротност и
у
свом
окружењу;
–
преобликује,
самостално
или усарадњи
са другима,
материјале и
предмете за
рециклажу.

-повезује
уметничко
занимање и
одговарајуће
продукте;
–
пружи
основне
информације
о одабраном
музеју;
– разматра, у
групи, шта и
како
је
учио/ла и где

1.
Српскијези
к
2.
Математик
а
3.Светокон
ас
4. Физичко
и
здравствен
оваспитање

та
знања
може
применити.
-повезује
и
примењује
стечена знања
из различитих
области,
да
уређује
простор
у
коме живи и
да
води
рачуна
о
њему
-изражава
говором,
мимиком, и
телом
различита
расположења,
покрете
и
дешавања;
-упоређује
свој и туђ
естетски
доживљај
простора,
изрази,
одабраним
материјалом и
техникама
замисли;
-тумачи
једноставне
визуелне
информације
које опажа у
свакодневном
животу
и
користи
их
као подстицај
за
стваралачки
рад
-користи
материјал и
прибор
на
безбедан
и
одговоран
начинсе
изрази,
одабраним

материјалом и
техникама
3.
СПОРА
ЗУМЕВ
АЊЕ
(обрада
10,
остало
14)

-Тумачење
(невербално
и
визуелно изражавање;
садржај
визуелних
информација).
-Слика
и
реч
(редослед радње у
стрипу; знаци; лепо
писање; честитке).

4.
ЛИКОВ
НЕ
ИГРЕ
(обрада
–
4,
остало
8)

-Боја (светле и тамне
боје; боја и облик;
боја и звук).
-Замишљања
(стварност и машта

тумачи
једноставне
визуелне
информације
које опажа у
свакодневном
животу
-користи
информације
и
одабрана
ликовна дела
као подстицај
за
стваралачки
рад;
тумачи
једноставне
визуелне
информације
користи
материјал и
прибор
на
безбедан,
одговоран и
креативан
начин;
изрази,
одабраним
материјалом и
техникама,
своје емоције,
машту,
сећања
и
замисли
-изрази бојом,
одабраним
материјалом и
техникама,
своје емоције,
машту,
осећања
и
замисли
-вајањем
у
глини изрази
своје емоције,
машту,
осећања
и
замисли
-користи

1.Српски
језик
2.Музичкак
ултура
3. Физичко
и
здравствен
оваспитање

1.Српскије
зик2.Мате
матика
3.Свет
оконас
4. Физичко
и
здравствен
оваспитање

информације
као подстицај
за
стваралачки
рад;
- разматра, у
групи, шта и
како
је
учио/ла и где
та
знања
може
применити
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И
АКТИВН
АКТИВ
МЕТОДЕ
ОСТИ
НОСТИ
РАДА
УЧЕНИК
НАСТА
А
ВНИКА

Кооперативна
Интерактивна
- Перцептивне
Амбијентално
учење
-Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
Демонстрација
(показивање)
- Разговор
- Учење по
моделу

Слушање,
памћење,
посматра
ње,
препозна
вање,
упоређив
ање,
уочавање,
разликова
ње,
именовањ
е,
разговор,
поставља
њепитања
,
причање,
замишља
ње,
описивањ
е, цртање,
бојење,
читање,
писање,
анализир
ање,
откривањ
е,
закључив

Припре
мање,
организ
овање,
посматр
ање,
праћење
,
објашњ
авање,
помага
ње,
показив
ање,
вођење,
подстиц
ање,
предвиђ
ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницира
ње,
слушањ
е,
праћење

РЕСУ
РСИ

Учени
ци
Наста
вници
Родит
ељи
Двори
ште
Учион
ица
Дидак
тичка
средст
ва
и
матер
ијали
Уџбен
ици
Искус
тво
учени
ка
Фотог
рафије
Слике
Краћи
тексто
ви
Касете
Аплик

НАЧИН
ПРОВЕР
Е
ОСТВАР
ЕНОСТ
И
ИСХОД
А
Формати
вно
и
суматив
но
оцењива
ње
Идентиф
икација
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понашањ
е
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа

ање,
образлага
ње,
груписањ
е,
примењи
вање,
сарађива
ње,
процењив
ање,
играње

,
процењ
ивање,
идентиф
иковање
,
поређењ
е,
одлучив
ање,
разгово
р,
читање,
цртање

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ДРУГИ
Ре
Бр
НАЗИВ
дн
ој
НАСТАВНЕ
и
ча
ТЕМЕ
бр
со
ој
ва
на
ст
авн
е
те
м
е
За
За

ације

Врем
енска
дина
мика

них
исхода
(разгово
р,
посматра
ње,
десетоми
нутне
провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања,
годишња
провера
знања,
мерења
брзине
читања и
писања).
Примена
инструм
ената
прикупљ
ања
података
и
њихово
поређењ
е
са
прописа
ним
исходим
а.

ОБРАЗОВН
И
СТАНДАР
ДИ
ПО
НИВОИМА

Стандарди

об
ра
ду

1.

22

ост
але
тип
ове
час
а
10

2.

8

6

са
комплетним
текстом за
сваки
стандард:
ОБЛИЦИ

ПРОСТОР

Септем
бароктоба
р
–
новеба
р
децемб
ар
Септем
бар-јун

ОСНОВН
И НИВО
ЛК.1.1.2.
изводи
дводименз
ионалне и
тродименз
ионалне
радове
СРЕДЊИ
НИВО
ЛК.2.1.1.
познаје и
користи (у
свомраду)
основне
изражајне
могућност
и
класичних
и
савремени
х медија,
техника и
материјала
визуелних
уметности
НАПРЕДН
И НИВО
ЛК.3.3.4.
разуме
међусобну
повезаност
и
утицај
уметности
и других
области
живота.

3.

10

4

СПОРАЗУМ
ЕВАЊЕ

Март април

4.

4

8

ЛИКОВНЕ
ИГРЕ

Мај
јун

-

Основни
ниво
ЛК.1.1.3.
описује
свој рад и
радове
других
(нпр.
исказујеут
исак)
СРЕДЊИ
НИВО
ЛК.2.1.2.
образлаже
свој рад и
радове
других
(нпр.
Наводи
садржај,
тему,
карактерис
тике
технике...)
НАПРЕДН
И НИВО
ЛК.3.2.4.уо
чава
међусобну
повезаност
елемената,
принципа
и садржаја
на
свом
раду и на
радовима
других.
ОСНОВН
И НИВО
ЛК.1.1.1.
разликује и
користи (у
свом раду)
основне
медије,
материјале
и технике
(цртање,
сликање,
вајање)
визуелних
уметности

ЛК.1.1.2.
изводи
дводименз
ионалне и
тродименз
ионалне
радове
ЛК.1.1.3.
описује
свој рад и
радове
других
(нпр.
исказује
утисак)
СРЕДЊИ
НИВО
ЛК.2.1.1.
познаје и
користи (у
свом раду)
основне
изражајне
могућност
и
класичних
и
савремени
х медија,
техника и
материјала
визуелних
уметности
ЛК.2.1.2.
образлаже
свој рад и
радове
других
(нпр.
наводи
садржај,
тему,
карактерис
тике
технике...)
НАПРЕДН
И НИВО
ЛК.3.1.1.
познаје и
користи
различите
изражајне

могућност
и
класичних
и
савремени
х медија,
техника и
материјала
визуелне
уметности
ЛК.3.1.2.
одабира
адекватна
средства
(медиј,
материјал,
технику,
поступак)
помоћу
којих ће на
најбољи
начин
реализоват
и
своју
(одабрану)
идеју
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред : ДРУГИ
Годишњи фонд часова: 36 часова
Циљ наставе и 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
Међупредметне компетенције: комуникативна, заучење, естетичка , дигитална, засарадњу,
предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према
околини.
Кључни појмови: певање, свирање, слушање, музичке игре, солиста, хор, коло,
ОБЛАСТ/ТЕ
САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
МЕЂУПРЕДМЕТ
МА
По
НА
завршетку
ПОВЕЗАНОСТ
разреда
ученик
ће
бити у стању
да:
2. СЛУШАЊЕ
-Уметничка
–
oбјасни
МУЗИКЕ
музика
у
својим
1.Српски језик
(обрада-3,
цртаним
и
речима
2.Математика
остало- 1)
анимираним
утиске
о
3.Природа
и
филмовима.
слушаном
друштво
-Однос звукделу,
4. Физичко и
лик, музикаособине
здравственоваспи

радња.
Композиције
које
илуструју
различита
осећања.
Звук и тон
(извори)
– звуци из
природе
и
окружења.
Тон:
боја
(различити
гласови
и
инструменти)
,
трајање
(кратакдуг),
јачина
(гласан -тих),
висина
(висок
дубок).
Композиције
које
илуструју
различите
боје људског
гласа
и
инструменат
а. Музички
дијалог (хор,
глас и хор,
глас
и
инструмент,
два гласа, два
инструмента,
један свирач,
група
свирача,
оркестар).
Различити
жанрови
везани
за
ситуације
значајне
у
животу
ученика.
Музичка
прича.
Композиције
различитог
карактера и

тона,
доживљај
прегласне
музике
и
њеног
утицаја
на
тело;
– разликује
различитe
инструменте
по боји звука
и изражајним
могућностим
а;
–
издвоји
основне
музичке
изражајне
елементе;
– препозна
музичку
тему
или
карактеристи
чни
мотив
који
се
понавља у

тање

2.
ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
(обрада-20,
остало- 10)

елементи
музичке
изражајности
(мелодијска
линија,
темпо, ритам,
динамика).
Музички
бонтон.
Музика
и
здравље.
Носиоци
звука (цеде
плејер,
рачунар...).
Изговор
бројалице у
ритму
уз
покрет.
Звучне
ономатопеје
и
илустрације
Правилaн
начин певања
–
држање
тела
и
дисање.
Правилна
дикција
–
изговарање
брзалица и
бројалица.
Певање
песама
по
слуху
различитог
садржаја
и
карактера.
Певање
песама
уз
покрет
–
песме уз игру
и
народне
песме.
Певање
модела
и
наменских
песама
и
повезивање
њихових
почетних

–
изговара
бројалице у
ритму,
уз
покрет;
–
пева
по
слуху песме
различитог
садржаја
и
расположења
; – изводи уз
покрет
музичке
и
традиционал
не игре; –
примењује
правилан
начин
певања
и
договорена
правила
понашања у
групном
певању
и
свирању; –
свира
по
слуху
ритмичку
пратњу
уз
бројалице и
песме,
једноставне
аранжмане,
свирачке
деонице
у
музичким
играма;
–

1. Српскијезик
2. Математика
3.Природа
и
друштво
4. Физичко и
здравственоваспи
тање

3. МУЗИЧКО
СТВАРАЛА
ШТО

тонова
уз
боју (а1 бела,
ха1
љубичаста
боја). Дечји и
алтернативни
инструменти
и
начини
свирања на
њима.
Инструмента
лна пратња
по слуху уз
бројалице и
песме – пулс,
ритам,
груписање
удара.
Певање
и
извођење
музичких
игара
уз
свирање на
дечји
инструменти
ма – песме уз
игру,
дидактичке
игре,
музичке
драматизациј
е. Свирање
инструмента
лних
аранжмана
на
дечјим
ритмичким
инструменти
ма
и
на
алтернативни
м изворима
звука.
Музички
бонтон
Израда
дечјих
ритмичких
инструменат
а
од
различитих
материјала.
Креирање

повезује
почетне
тонове
песамамодела
и
једноставних
наменских
песама
са
бојама;
–
повезује
ритам
са
графичким
приказом; –
објашњава
својим
речима
доживљај
свог и туђег
извођења; –
учествује у
школским
приредбама
и
манифестаци
јама

–
направи
дечје
ритмичке
инструменте;
–
осмисли
покрете
уз
музику;
–
осмисли

1.Српски језик
2.Математика
3. Физичко и
здравственоваспи
тање

сопствених
покрета
уз
музику.
Стварање
једноставне
ритмичке
пратње
коришћењем
различитих
извора звука.
Музичка
питања
и
одговори и
музичка
допуњалка.
Стварање
звучне приче
од познатих
музичких
садржаја,
звучних
ономатопеја
и
илустрација
на
краћи
литерарни
текст.

ритмичку
пратњу
за
бројалице,
песме
и
музичке игре
помоћу
различитих
извора звука;
–
осмисли
одговор на
музичко
питање;
–
осмисли
једноставну
мелодију на
краћи задати
текст;
–
према
литерарном
садржају
изабере
од
понуђених,
одговарајући
музички
садржај;
–
поштује
договорена
правила
понашања
при слушању
и извођењу
музике;
–
користи
самостално
или уз помоћ
одраслих,
доступне
носиоце
звука.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И
АКТИВН
АКТИВ
МЕТОДЕ
ОСТИ
НОСТИ
РАДА
УЧЕНИК
НАСТА
А
ВНИКА

Кооперативна

Слушање,
памћење,

Припре
мање,

РЕСУ
РСИ

Учени
ци

НАЧИН
ПРОВЕР
Е
ОСТВАР
ЕНОСТ
И
ИСХОД
А
Формати
вно
и

Интерактивна
- Перцептивне
Амбијентално
учење
-Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
Демонстрација
(показивање)
- Разговор
- Учење по
моделу

посматра
ње,
препозна
вање,
упоређив
ање,
уочавање,
разликова
ње,
именовањ
е,
разговор,
поставља
њепитања
,
причање,
замишља
ње,
описивањ
е, цртање,
бојење,
читање,
писање,
анализир
ање,
откривањ
е,
закључив
ање,
образлага
ње,
груписањ
е,
примењи
вање,
сарађива
ње,
процењив
ање,
играње

организ
овање,
посматр
ање,
праћење
,
објашњ
авање,
помага
ње,
показив
ање,
вођење,
подстиц
ање,
предвиђ
ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницира
ње,
слушањ
е,
праћење
,
процењ
ивање,
идентиф
иковање
,
поређењ
е,
одлучив
ање,
разгово
р,
читање,
цртање

Наста
вници
Родит
ељи
Двори
ште
Учион
ица
Дидак
тичка
средст
ва
и
матер
ијали
Уџбен
ици
Искус
тво
учени
ка
Фотог
рафије
Слике
Краћи
тексто
ви
Касете
Аплик
ације

суматив
но
оцењива
ње
Идентиф
икација
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понашањ
е
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматра
ње,
десетоми
нутне
провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања,
годишња
провера
знања,
мерења
брзине
читања и
писања).
Примена
инструм
ената

прикупљ
ања
података
и
њихово
поређењ
е
са
прописа
ним
исходим
а.
МУЗИЧКА КУЛТУРА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ДРУГИ
Ре
Бр
НАЗИВ
дн
ој
НАСТАВН
и
час
Е ТЕМЕ
бр
ова
ој
на
ст
авн
е
те
ме
За
За
об
ост
ра
але
ду
тип
ове
час
а
1.
22
10
СЛУШАЊ
Е
МУЗИКЕ

Врем
енска
дина
мика

ОБРАЗОВН
И
СТАНДАРД
И
ПО
НИВОИМА

Стандарди
са
комплетним
текстом за
сваки
стандард:
Септем
барЈУН

ОСНОВНИ
НИВО
МК. 1.2.1.
музичке
изражајне
елементе
МК. 1.2.2.
извођачки
састав
МК. 1.2.3.
музичке
жанрове
МК. 1.2.4.
српски
музички
фолклор
СРЕДЊИ
НИВО

МК. 2.2.1.
опише
и
анализира
карактерис
тике
звучног
примера
кроз
садејство
опажених
музичких
елемената
(на пример,
узбуркана
мелодија
као
резултат
специфичн
ог ритма,
темпа,
агогике,
динамике,
интервалск
е
структуре)
МК. 2.2.2.
препозна
структуру
одређеног
жанра
НАПРЕДН
И НИВО
МК. 3.2.1.
структурал
ном
и
драматурш
ком
димензијом
звучног
примера
МК. 3.2.2.
жанровски
м
и
историјско
–стилским
контекстом
звучног
примера
МК. 3.2.3.
контекстом
настанка и
примене

2.

8

6

ИЗВОЂЕЊ
Е
МУЗИКЕ

Септем
бар-јун

3.

4

4

МУЗИЧКО
СТВАРАЛ
АШТО

Септем
бар јун

различитих
облика
музичког
фолклора
ОСНОВНИ
НИВО
МК. 1.3.1.
пева
једноставне
дечије,
народне
или
популарне
композициј
е МК. 1.3.2.
изводи
једноставне
дечије,
народне
или
популарне
композициј
е на бар
једном
инстументу
НАПРЕДН
И НИВО
МК. 3.3.1.
изведе
разноврсни
музички
репертоар
певањем и
свирањем
као солиста
и
у
школским
ансамблим
а.
ОСНОВНИ
НИВО
МК. 1.4.1.
направи
музичке
инструмент
е
користећи
предмете
из
окружења
МК. 1.4.2.
осмисли

мање
музичке
целине на
основу
понуђених
модела
МК. 1.4.3.
изводи
пратеће
ритмичке и
мелодијско
–ритмичке
деонице на
направљен
им
музичким
инструмент
има
МК. 1.4.4.
учествује у
одабиру
музике за
дати
жанровски
и
историјски
контекст.
НАПРЕДН
И НИВО
МК. 3.4.1.
осмишљава
пратеће
аранжмане
за Орфов
инструмент
аријум
и
друге
задате
музичке
инструмент
е
МК. 3.4.2.
импровизуј
е
и/или
компонује
мање
музичке
целине
(ритмичке
и
мелодијске
) у оквиру

различитих
жанрова и
стилова
МК. 3 4.3.
осмисли
музику за
школску
представу,
приредбу
или
перформан
с
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд: 108 часова
Циљ наставе и учења 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.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за решавање проблема, естетичка ,
за сарадњу, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према
околини.
Кључни појмови: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра.
ОБЛАСТ/
ТЕМА

1. ФИЗИЧК
Е
СПОСОБ
НОСТИ

САДРЖАЈИ

Вежбе за развој
снаге. Вежбе за
развој
покретљивости.
Вежбе за развој
издржљивости.
Вежбе за развој
брзине. Вежбе за
развој
координације.

ИСХОДИ
По завршетку
разреда ученик
ће
бити
у
стању да:
–
примени
једноставнe,
двоставне
општеприпрем
не
вежбе
(вежбе
обликовања);
–
правилно
изводи вежбе,
разноврсна
природна
и
изведена
кретања;
–
комбинује
усвојене
моторичке
вештине
у
игри
и
свакодневном
ивоту;
–
одржава
равнотежу
у
различитим
кретањима;

МЕЂУПРЕД
МЕТНА
ПОВЕЗАНОС
Т
1.Српски
језик
2.Математика
3.Свет
око
нас
4.
Музичка
култура

–
разликује
правилно
од
неправилног
држања тела;
–
успостави
правилно
држање тела;
–
правилно
дише
током
вежбања;
2.
МОТОРИ
ЧКЕ
ВЕШТИН
Е

-Ходање
и
трчањеСадржај:
Ходање:
–
кратким
корацима,
– дугим корацима,
– у различитом
ритму, – ходање
опружањем стајне
ноге,
–
ходање
са
реквизитом,
–
ходање
са
променом правца
и
смера,
–
ходање
комбиновано
са
различитим
покретима,
– ходање преко
ниских препрека,
–
елементарне
игрe са ходањем.
Техника трчања:
– трчање преко
препрека,
–
трчање
са
променом ритма ,
–
трчање
са
променом правца
и
смера,
– брзо трчање
стартом
изразличитих
почетних
положаја,
– трчање 30 m
–
елементарне
игре са трчањем.
-Скакање
и
прескакање
Прескакање

––
изведе
кретања, вежбе
и
кратке
саставе
уз
музичку
пратњу;
– изведе дечји
инародни плес;
–
користи
основну
терминологију
вежбања;
–
поштује
правила
понашања у и
на просторима
за
вежбање;
– поштује мере
безбедности
током
вежбања;
– одговорно се
односи према
објектима,
справама
и
реквизитима у
просторима за
вежбање;
–
поштује
правила игре;
– навија и
бодри
учеснике
у
игри на начин
којим никога
не
вређа;
–
прихвати
победу и пораз
као саставни
део игре и
такмичења;

1.
Српскијезик
2.
Математика
3.Свет
око
нас
4.
Музичка
култура

вијача, палица и
других реквизита
поређаних на тлу
једноножним
и
суножним
одскоком.
Комбинације
скокова,
Скок
удаљ и увис из
места и залета.
Скок са повишене
површине.
Припремне вежбе
за прескок: игре
уз
коришћење
различитих
облика скакања и
прескакања.
Бацање и хватање
- Ходање и трчање
сакотрљањем
лопте.
Бацање
лоптице из места
у даљину и у циљ.
Бацање лоптице
из
кретања.
Бацање лопте увис
без и са окреом за
3600.
Вођење
лопте једном и
другом руком у
месту и кретању.
Додавање лопте
једном и другом
руком.
Вођење
лопте у ходању и
трчању.
Гађање
лоптом
у
импровизовани
кош, ниски кош и
гол. Елементарне
игре са вођењем,
додавањем
и
гађањем лоптом у
циљ.
Штафетне
игре
и
друге
елементарне игре
лоптом (вођење,
хватање,
додавање).
Пузања, вишења,
упори и пењања

Помицање
на
дохватном
вратилу
са
погрченим ногама
у вису предњем.
Помицање у вису
предњем
окретањем
за
180°,
са
укрштеним
хватом. Њихање
уз
помоћ.
Проширени
садржаји
Узмак
корацима уз косу
површину. Бочно
пењање уз лестве
са наизменичним
прехватањем
и
опирањем
истовремено
обема
ногама.
Вежбе на тлу
Основни садржаји
Два
повезана колута
напред.
Колут
напред и скок
пруженим телом.
Колут назад из
чучња у чучањ,
низ
косу
површину. Колут
назад. Састав од
научених
елемената. Игре
усвојених вежби.
Проширени
садржаји
Колут
напред из упора
стојећег
опружених ногу.
Колут
преко
лопте. Одељењско
такмичење
са
задатом
комбинацијом
вежби.
Вежбе
равнотеже
Основни садржаји
Мала вага на тлу,
клупи и ниској

греди. Ходање
привлачењем на
целом стопалу и
успон.
Ходање
опружањем стајне
и
предножењем
замајне
ноге.
Ходање уназад на
греди. Састав из
првог
разреда
допунити
наученим
вежбама.
Проширени
садржаји Наскок
кораком на греду.
Чучањ и окрет у
чучњу за 900 и
1800. Састав из
првог
разреда
допунити вежбама
ходањем уназад и
окретом у чучњу
за
1800.
Одељенско
такмичење. Вежбе
са
реквизитима
Вежбе
обликовањасарекв
изитима. Трчања,
поскоци и скокови
уз
коришћење
реквизита.
Прескакање
вијаче
на
различите начине.
Дизање и ношење
предмета
и
реквизита
на
различите начине.
Елементарне игре
са реквизитима.
Игре са ластишом.
Полигон
и
елементарне игре
уз
коришћење
реквизита Плес и
Ритимика
Основни садржаји
Народно коло и
дечији плес по
избору.

3.
ФИЗИЧК
А
И
ЗДРАВСТ
ВЕНА
КУЛТУР
А

Повезивање
елемената
из
првог разреда у
композицију–
састав. Основни
ритмички покрети
са реквизитима.
Проширени
садржаји
Прескакање
вијаче
уназад.
Комбиновано
прескакање вијаче
напредназад.
Ходање и трчање
са бацањем и
хватањем лопте и
обруча. Вежбаса
вијачом Полигони
Кобиновани
полигон
од
усвојених
вештина (вежби
Моје здравље и
вежбање.
Мишићи,
зглобови и кости
мога
тела.
Телесни развој..
Лична хигијена.
Хигијена простора
за
вежбање.
„Шарениразноврс
ни
оброк”
‒
правилна исхрана.
Значај воде за
организам
и
вежбање.

–
уредно
одлаже своје
ствари пре и
након
вежбања;
– уочава улогу
делова тела у
вежбању;
–
уочи
промене
у
расту код себе
и
других;
–
препозна
сопствено
болесно стање
и не вежба
када
је
болестан;
–
примењује
здравственохиг
ијенске мере
пре, у току и
након
вежбања;
–
одржава
личну
хигијену;
– учествује у
одржавању

1.Српски
језик
2.Математика
3.
Музичка
кутура

простора
у
коме живи и
борави;
–
наведе
врстенамирниц
а у исхрани;
–
препознаје
везу вежбања и
уноса воде; –
повеже ходање
и трчање са
позитивним
утицајем
на
здравље;
–
препозна
лепоту покрета
у
вежбању;
– се придржава
правила
вежбања;
–
вреднује
успех
у
вежбању;
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И
АКТИВН
АКТИВ
МЕТОДЕ
ОСТИ
НОСТИ
РАДА
УЧЕНИК
НАСТА
А
ВНИКА

Кооперативна
Интерактивна
- Перцептивне
Амбијентално
учење
-Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
Демонстрација
(показивање)
- Разговор
- Учење по

Слушање,
памћење,
посматра
ње,
препозна
вање,
упоређив
ање,
уочавање,
разликова
ње,
именовањ
е,
разговор,
поставља
њепитања
,
причање,

Припре
мање,
организ
овање,
посматр
ање,
праћење
,
објашњ
авање,
помага
ње,
показив
ање,
вођење,
подстиц
ање,
предвиђ

РЕСУ
РСИ

Учени
ци
Наста
вници
Родит
ељи
Двори
ште
Учион
ица
Дидак
тичка
средст
ва
и
матер
ијали
Уџбен
ици

НАЧИН
ПРОВЕР
Е
ОСТВАР
ЕНОСТ
И
ИСХОД
А
Формати
вно
и
суматив
но
оцењива
ње
Идентиф
икација
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понашањ
е
у
складу

моделу

замишља
ње,
описивањ
е, цртање,
бојење,
читање,
писање,
анализир
ање,
откривањ
е,
закључив
ање,
образлага
ње,
груписањ
е,
примењи
вање,
сарађива
ње,
процењив
ање,
играње

ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницира
ње,
слушањ
е,
праћење
,
процењ
ивање,
идентиф
иковање
,
поређењ
е,
одлучив
ање,
разгово
р,
читање,
цртање

Искус
тво
учени
ка
Фотог
рафије
Слике
Краћи
тексто
ви
Касете
Аплик
ације

са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматра
ње,
десетоми
нутне
провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања,
годишња
провера
знања,
мерења
брзине
читања и
писања).
Примена
инструм
ената
прикупљ
ања
података
и
њихово
поређењ
е
са
прописа
ним
исходим
а.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ДРУГИ
Ре
Бр
НАЗИВ
Вре
дн
ој
НАСТАВНЕ
мен
и
ча
ТЕМЕ
ска
бр
со
дина
ој
ва
мик
на
а
ст
авн
е
те
ме
За
За
об
ост
ра
але
ду
тип
ове
час
а
1.
22
1
ФИЗИЧК
Септемб
0
Е
ар-ЈУН
СПОСОБ
НОСТИ

ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРД
И
ПО
НИВОИМА

Стандарди са
комплетним
текстом
за
сваки
стандард:
ОСНОВНИ
НИВО
ФВ.1.1.1.Ра
зуме значај
правилног
држања
тела
за
здравље
ФВ.1.1.2.Ра
зликује
правилно
од
неправилно
г држања
тела
ФВ.1.1.3.О
стварује
напредак у
развоју
моторички
х
способност
и у складу
са
индивидуа
лно
постављен
им
нормама
СРЕДЊИ
НИВО

2.

8

6

МОТОРИ
ЧКЕ
ВЕШТИН
Е

Септемб
ар-јун

ФВ.2.1.1.П
равилно
изводи
једноставн
ије вежбе
обликовањ
а, са и без
реквизита
НАПРЕДН
И НИЦО
ФВ.3.1.1.П
римењује
самостално
научени
комплекс
јутарње
гимнастике
ОСНОВНИ
НИВО
ФВ.1.2.1.У
напређује
моторичке
способност
и
ФВ.1.2.2.У
склађује
своје
кретање са
кретањем
пара
ФВ.1.2.3.П
ознаје
правила
елементарн
их
и
штафетних
игара
ФВ.1.2.4.П
рави
разлику по
карактерис
тикама
елементарн
их
и
штафетних
игара
СРЕДЊИ
НИВО
ФВ.2.2.1.В
ешто
изводи
разноврсне

форме
природних
облика
кретања
ФВ.2.2.2.И
зводи
гимнастичк
е покрете
предвиђене
за
други
разред
ФВ.2.2.3.П
оседује
позитивно
искуство
успешност
и
кроз
овладавање
правила
елементарн
их
и
штафетних
игара
НАПРЕДН
И НИВО
ФВ.3.2.1.С
претно
учествује у
елементарн
им
и
штафетним
играма
ФВ.3.2.2.П
окретом
изражава
своје
емоције и
искуства,
покрет
усклађује
са музиком
ФВ.3.2.3.В
ешто
изводи
сложеније
форме
природних
облика
кретања
3.

4

4

ФИЗИЧК
АИ
ЗДРАВСТ

Септемб
ар јун

ОСНОВНИ
НИВО

ВЕНА
КУЛТУРА

ФВ.1.3.1.П
ознаје
основна
начела
безбедност
и у сали, на
игралишту
и учионици
ФВ.1.3.2.У
очава своје
моторичке
и
друге
способност
и и особине
и
сличности
и разлике
међу
вршњацим
а
СРЕДЊИ
НИВО
ФВ.2.3.1.П
ознаје
неспортско
понашање
ФВ.2.3.2.У
познаје и
прихвата
себе
и
друге кроз
игру
ФВ.2.3.3.П
римењује
здравствен
охигијенске
мере
НАПРЕДН
И НИВО
ФВ.3.3.1.У
познаје и
прихвата
своје
способност
и, особине
и
ограничења
значајна за
учешће у
игри
ФВ.3.3.1.П

озитивно
вреднује
успешне
потезе
и
уложени
труд свих
учесника у
игри,
уз
подстицањ
е
свих
учесника у
игри

ДИИГИТАЛНИ СВЕТ
Годишњи фонд: 36 часова
Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe
компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за
учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања.
ОБЛАСТ/ТЕМА

1. ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

2. БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ
УРЕЂАЈА

САДРЖ
АЈИ

ИСХОДИ
По завршетку
разреда ученик
ће бити у стању
да:
– упореди начин на
који учи у школи са
онлајн учењем путем
школске платформе;
– користи школску
платформу за онлајн
учење
(уз
помоћ
наставника
и/или
родитеља/законског
заступника);
-самостално користи
дигиталне уџбенике за
учење;
– креира, чува и
поново
уређује
дигиталну
слику
(самостално и/или уз
помоћ
наставника)

МЕЂУПРЕДМ
ЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

1.Српски језик
2.Математика
3.Свет око нас
4.
Музичка
култура

3. АЛГОРИТАМС
КИ
НАЧИН
РАЗМИШЉАЊ
А

користећи
одговарајућу
апликацију;
–
својим
речима
објасни појам покретне
слике;
– креира елементе
покретне слике;
– креира једноставан
графички
дигитални
материјал
намењен
познатој публици;
–
својим
речима
објасни због чегад
игиталне
уређаје
повезујемо на мреже,
укључујући интернет;
– наведе могућности за
размену
материјала,
комуникацију
и
заједнички рад (учење)
које
су
насталез
ахваљујући
умрежавању
дигиталних уређаја;
– објасни добитке и
ризике који произилазе
из комуникације путем
дигиталних уређаја;
–
разликује
неприхватљиво
од
прихватљивог
понашања
приком
уникацији
на
интернету;
–
реагује
на
одговарајући
начин
акодође у додир са
непримереним
дигиталним садржајем,
непознатим,
злонамерним особама
или
особама
које
комуницирају
на
неприхватљив начин;
– наведе неке
од
начина
на
које
корисници дигиталних
уређаја
остављају
личне
податке
у
дигиталном окружењу;
– организује сопствено

учење
у онлајн
окружењу на начин
који
не
угрожава
здравље
и
личнубезбедност, као и
сигурност
дигиталногуређаја;
– предложи начине
одлагања електронског
отпада
који
не
угрожавају
животну
средину;
–
својим
речима
објасни
појам
алгоритам;
–
анализира
једноставан
познати
поступак који садржи
понављања одређених
радњи и представи га
алгоритамски;
– креира одговарајући
рачунарски програм у
визуелном
програмском језику;
–
анализира
једноставан програм
креиран у визуелном
програмском језику и
објасни шта и на који
начин тај програм
ради;
– уочи и исправи
грешку у једноставном
програму,
провери
ваљаност
новог
решења и по потреби
га додатно поправи
(самостално
или
сараднички);
– креира програм у
визуелном
програмском
језику
који
му
правља
понашањем
расположивог
физичкогдигиталногур
еђаја.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И
АКТИВН
АКТИВ
МЕТОДЕ
ОСТИ
НОСТИ
РАДА
УЧЕНИК
НАСТА
А
ВНИКА

Кооперативна
Интерактивна
- Перцептивне
Амбијентално
учење
-Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
Демонстрација
(показивање)
- Разговор
- Учење по
моделу

Слушање,
памћење,
посматра
ње,
препозна
вање,
упоређив
ање,
уочавање,
разликова
ње,
именовањ
е,
разговор,
поставља
њепитања
,
причање,
замишља
ње,
описивањ
е, цртање,
бојење,
читање,
писање,
анализир
ање,
откривањ
е,
закључив
ање,
образлага
ње,
груписањ
е,
примењи
вање,
сарађива
ње,
процењив

Припре
мање,
организ
овање,
посматр
ање,
праћење
,
објашњ
авање,
помага
ње,
показив
ање,
вођење,
подстиц
ање,
предвиђ
ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницира
ње,
слушањ
е,
праћење
,
процењ
ивање,
идентиф
иковање
,
поређењ
е,
одлучив
ање,

РЕСУ
РСИ

Учени
ци
Наста
вници
Родит
ељи
Двори
ште
Учион
ица
Дидак
тичка
средст
ва
и
матер
ијали
Уџбен
ици
Искус
тво
учени
ка
Фотог
рафије
Слике
Краћи
тексто
ви
Касете
Аплик
ације

НАЧИН
ПРОВЕР
Е
ОСТВАР
ЕНОСТ
И
ИСХОД
А
Формати
вно
и
суматив
но
оцењива
ње
Идентиф
икација
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понашањ
е
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
проверав
ање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматра
ње,
десетоми
нутне
провере
знања,

ање,
играње

разгово
р,
читање,
цртање

диктати,
тематске
провере
знања,
годишња
провера
знања,
мерења
брзине
читања и
писања).
Примена
инструм
ената
прикупљ
ања
података
и
њихово
поређењ
е
са
прописа
ним
исходим
а.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ
ВЕРСКА НАСТАВА
Годишњи фонд: 36 часова
Циљ учења наставног предмета: ученицима пружити основ за разумевање човека као бића
заједнице • пружити ученицима елементарно знање о Богу као бићу заједницепружити основ
за разликовање и упоређивање породичних односа и односа који владају у Цркви • пружити
основ за упознавање односа који владају између човека и Бога • пружити основ за
разумевање да је молитва наш разговор са Богом • омогућити ученицима да увиде да се
породични односи и односи у Цркви исказују на конкретан начин • ученицима пружити
основ за разумевање да се кроз међусобне односе љубави остварује јединство
ТЕМЕ
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ
И
НАСТАВНА
МЕТОДЕ
СРЕДСТВА
I – УВОД 1
-Когнитивни
- КооперативнаФотографије
II – МОЈЕ
аспект: моћи
Интерактивна Слике
МЕСТО
У
да сагледа
Перцептивне
Краћи
ЦРКВИ-6
садржаје
Амбијентално
текстови
III
–
којима ће се
учење – Игр а
- Касете
ЛИТУРГИЈС
бавити
- Цртање
- Буквар –
КЕ
настава
- Учење кроз
- Апликације СЛУЖБЕ-6
Православно
игру
Дидактички
IV
–
г катихизиса
Демонстрација
материјали
ЖИВОТ У
у
(показивање)
ЦРКВИ
–
Разговор
 току 2.
ЛЕПОТА
Учење
по
разреда

ПРАЗНИКА6
V – ТРПЕЗА
ГОСПОДЊА
-5
VI – СВЕТА
ЛИТУРГИЈА
–
ПРОСЛАВА
ВАСКРСЕЊ
А-5
VII ИКОНА
- ПРОЗОР У
ВЕЧНОСТ5

основне
школе; моћи
да
уочи
какво
је
његово
предзнање
из градива
Православно
г

катихизиса
обрађеног у
претходном
разреду
школовања.
Афективни
аспект:
желети
да
активно
учествује на
часовима
верске
наставе

Когнитивни
аспект:
• знати да се
Крштењем
постаје члан
Цркве
знати да је
Црква
заједница
потпуно
другачија од
свих
•
знати да је
Црква
заједница са
Богом
•
разликовати
значења
појмова
Црква
(заједница) и
храм (место
на којем се
сабирамо)
•
на
елементарно
м
нивоу
моћи
да

моделу

опише зашто
се подижу
храмови
• моћи да
уочи да је
Литургија
догађај
Цркве
• знати да у
Литургији
учесвује
само онај ко
је крштен и
ко то жели
Афективни
аспект:
• желети да
посети храм
и
боље
упозна
основна
обележја
православни
х
храмова
Когнитивни
аспект:
• препознати
и именовати
основне
службе које
постоје
на
Литургији
• знати да
свако
у
Цркви има
своју службу
•
уочити
међусобну
повезаност
служби
у
Цркви
• уочити од
коликог је
значаја
за
неку
заједницу
окупљање
свих њених
чланова
• уочити да
је и он сам
важан
и

посебан
у
животу
Цркве
• моћи да
објасни
службу
Епископа у
Цркви
• моћи да
увиди
сличност
службе
Епископа са
првосвештен
иком
Христом
• уочити да
Eпископ
предводи
молитву
Цркве
• моћи да
објасни ко
су монаси и
шта
су
манастири
Афективни
аспект:
• ученик ће
бити
подстакнут
да
размишља о
својој
служби
у
Цркви
Когнитивни
аспект:
•
уочити
разлог нaшег
великог
поштовања
према
Богородици
• знати да је
Богородица
много
волела Бога
и желела да
му служи и
да
много
воли
нас

уочити
да
Богородицу
сматрамо
светијом од
свих светих
знaти
молитву

Богородице
Дјево
усвојити
текст
и
мелодију
песме

„Витлејеме
славни
граде“
• знати да се
 приликом
Крштења
Христовог,
Бог открива
као
Света
Тројица
• знати да је
Свети Сава
наш
први
Архиеписко
п
• знати ко је
подигао
манастир
Хиландар
Афективни
аспект:
пожелети да
радо
учестује
у
прослављањ
у празника
пожелети да

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

Богородици
Когнитивни
аспект:
•моћи
да
увиди
и
каже зашто
приносимо
дарове
природе
Богу
•
уочити да су
дарови које
приносимо
Богу, свет у
малом
• моћи на
елементарно
м нивоу да
препозна и
именује
литургијске
предмете •
уочити да је
заједничка
трпеза израз
љубави
• знати да је
Литургија
заједничка
трпеза око
које
се
окупљају
чланови
Цркве
•моћи
да
уочи
разлику
између
Светог
Причешћа и
друге хране
•
уочити
сличности
елемената
Литургије и
славе
Афективни
аспект:
•
код
ученика ће
серазвити
жеља
да

учествује у
Литургији
Когнитивни
аспект:
• препознати
значај
празновања
Васкрса
• проширити
своја знања
о Христовом
Васкрсењу
• уочити да
је Христово
Васкрсење
изузетан
догађај
у
који
је
укључена
читава
природа
• знати да је
Христос
увек са нама
Афективни
аспект:
•
исказати
свој
доживљај
Христовог
Васкрсења
кроз
самостални
креативни
израз
Когнитивни
аспект:
• знати да
наброји
основне
делове
храма
•
уочити да је
унутрашњос
т
храмова
уређена за
служење
Литургије
• знати да
објасни ко
су
светитељи

• испричати
ко су и шта
су
све
чинили
светитељи
које славимо
• уочити да
постоје
светитељи и
у данашње
време
• сазнати о
неким
светитељима
новијег доба
Афективни
аспект: бити
подстакнут
на
поштовање и
правилан
однос према
храму
и
иконама
 • бити
подстакнут
да
воли
природу
и
друге људе
•
бити
подстакнут
да у свим
људима
види
пријатеље
Божје
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И
АКТИВН
АКТИВ
МЕТОДЕ
ОСТИ
НОСТИ
РАДА
УЧЕНИК
НАСТА
А
ВНИКА

Кооперативна
Интерактивна
- Перцептивне
Амбијентално

Слушање
,
памћење,
посматра
ње,
препозна
вање,

Припре
мање,
организ
овање,
посматр
ање,
праћење

РЕСУР
СИ

Учени
ци
Настав
ници
Родите
љи
Двори

НАЧИН
ПРОВЕ
РЕ
ОСТВА
РЕНОС
ТИ
ИСХОД
А
Формат
ивно и
суматив
но
оцењива
ње
Иденти

учење
-Игра
- Цртање
- Певање
- Учење кроз
игру
Демонстрација
(показивање)
- Разговор
- Учење по
моделу

упоређив
ање,
уочавање
,
разликов
ање,
именова
ње,
разговор,
поставља
њепитањ
а,
причање,
замишља
ње,
описива
ње,
цртање,
бојење,
читање,
писање,
анализир
ање,
откривањ
е,
закључив
ање,
образлаг
ање,
груписањ
е,
примењи
вање,
сарађива
ње,
процењи
вање,
играње

,
објашња
вање,
помагањ
е,
показива
ње,
вођење,
подстиц
ање,
предвиђ
ање,
провера
вање,
вреднов
ање,
саопшта
вање,
иницира
ње,
слушањ
е,
праћење
,
процењи
вање,
идентиф
иковање
,
поређењ
е,
одлучив
ање,
разговор
,
читање,
цртање

ште
Учион
ица
Дидакт
ичка
средст
ва
и
матери
јали
Уџбен
ици
Искуст
во
ученик
а
Фотогр
афије
Слике
Краћит
екстов
и
Касете
Аплик
ације

фикациј
а
ситуациј
а
у
којима
ће
ученици
стећи и
показати
понаша
ње
у
складу
са
прописа
ним
исходим
а.
Инструм
енти за
провера
вање
остварен
ости
прописа
них
исхода
(разгово
р,
посматр
ање,
десетом
инутне
провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања,
годишњ
а
провера
знања,
мерења
брзине
читања
и
писања).
Примен
а
инструм
ената
прикуп

љања
податак
а
и
њихово
поређењ
е
са
прописа
ним
исходим
а.
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Друштвене и слободне активности ученика се организују током читаве године и за њих се
опредељују ученици свих разреда у зависности од испољених жеља, интересовања,
склоности и способности, без обзира на степен постигнутог успеха. Опредељења се врше и
на основу степена њихове развијености, од потребе друштва, средине, од циља и задатка
нашег васпитања, као и од могућности наставника и школе. Опредељивање се организује на
почетку школске године у договору са наставником и по принципу добровољности и
самоопредељења. За остваривање програма слободних активности одржаће се
поједанчаснедељно зас ваку активност. У оквиру истих слободних активности окупљају се
ученици различитих разреда и узраста. Ученик може бити ангажован у једној односно две
слободне активности у колико је једна од активности у физичком васпитању, о чему су
дужни да се старају разредне старешине и о томе подносе писани звештај стручним
органима школе
ПРЕДМЕТ: ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ЦИЉ: Развој дечијег искуства и оспособљавање ученика да изражавају осећања користећи
глас и тело – покрет; Развијање стваралачке способност, сособности за јавно наступање и
способност за концентрацију; Развијање опажања, размишљања и слободног изражавања;
САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ
И НАСТАВН
МЕТОДЕ
А
СРЕДСТВ
А
1.
Шта ћемо
радити
у
2. Развој дечијег
- перцептивна
-текстови
разреду;
искуства, знања
и
- демонстратив 2.
Вежбе вештина;
на
дидактички
правилног дисања, - Учење кроз драму и
- учење
по материјал
покрета
и покрет;
моделу
-апликације
кординације
– Да
препознају
- разговор
-ЦД
обнављање;
разлику
између
- подражавање
-костими
3.
Рецитујемо реалних
животних
- играње улога
-маске
стихове омиљених ситуација
и
- учење путем -материјал
песника и глумимо замишљених
игре
за
4. Вежбе говорних ситуација;
опремање
радњи
са - Да исказују шта су
сцене
брзалицама;
видели у игри других и
5.
Драмске препознају
шта
је
садржај игре;
игре,,Погоди
- Играју једноставне
која је бајка,,;
игре које подстичу
6. Састави причу интеракцију
и

на основу слике;
7. Измисли причу
на основу задатих
речи;
8. Испричај причу
покретом;
9.
Народно
стваралаштво:
брзалице,
загонетке,
пословице
10.
Моје
позориште;
11.
Убацивање
речи у причу
12. Интервју
13.
Лутка
од
чарапе
14.
Лутка
од
фишека
15.
Припремамо
програм за Нову
годину
16.
Припремамо
програм за Нову
годину
17.
Припремамо
програм за Светог
Саву
18. Мале драмске
ситуације
19. Мале драмске
ситуације
20. Мале драмске
ситуације
21. Мале драмске
ситуације
22. Мале драмске
ситуације
23. Мале драмске
ситуације
24. Рецитовање
25. Рецитовање
26. Рецитовање сценско извођење
27. Мале драмске
форме
28. Мале драмске
форме
29. Мале драмске
форме
30. Избор текста

изражавање телом и
гласом;
- Користе глас и тело
да изразе осећања и
доживљаје у свету
маште;
- Изводе сами или у
групи
на
драмски
начин
једноставне
садржаје;
Уважавање и
неговање традиције и
обичаја свог и других
народа;
- Пружање једнаких
шанси
свим
ученицима, да у складу
са
својим
опредељењима
напредују;
-Стваре
позитивну
атмосферу у одељењу
у циљу савладавања;
интегрисаних
наставних садржаја;
- Да воде разговор и
укључују
се
у
разговор или неку
драмску ситуацију;

М
Е
Ђ
У

31.
Увежбавање
текста
32.
Увежбавање
текста
33.
Увежбавање
текста
34. Припрема за
приредбу
35. Припрема за
приредбу
36.
Завршна
приредба
АКТИВНОСТ
И
УЧЕНИКА

САР
АДН
ИЦИ

Ученици,
наставници,
драмскитекстови,различи
тиматеријали,Читанкапро
сторије у школи,
сала,
Дидактичка средства,
ЦД.

Учен
ици,
наста
вниц
и, ПП
служ
ба,
родит
ељи

А
К
Т
И
Планира,
Организује,
Усмерава,
Реализује,

СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
МУЗИЧКА КУЛТУРА

Посматра
слуша
понављарецит
ујеузгестикула
цијупева
опонашакомун
ицираса
другима
чита
изражаваосећа
њекрозпокрет глуми

РЕСУРСИ

СПОРТСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ЦИЉ: да ученици задовоље своја интересовања; потребе за стицањем знања;способности
бављења спортом;да стечена знања примењују у животу, а све у циљу развијања културе
неопходне за очување здравља;развој и одржавање моторичких способности ученика;учење
и усавршавање моторичких форми;познавање правила такмичења;формирање навика за
бављење спортом;социјализација ученика кроз спорт и неговање етичких вредности према
учесницима такмичења; откривање даровитих и талентованих ученика.
ТЕМЕ
ИСХО
ТЕХНИКЕ И
НАСТАВНА
ДИ
МЕТОДЕ И
СРЕДСТВА
НАЧИН
ОСТВАРИВ
АЊА
1.Упознавањеученикаса
перцептивна
текстови
планомспортскесекције
поштује
2.
Фудбал
–
и
демонстрати
вођењелопте
примен
вна
дидактичким
3.
Фудбал
–
и
атеријал
примањелопте
правила
учењепомод
4.
Фудбал
–
игре;
елуразговор
-апликације
ударциполоптистопалом
(разнестране)
подражавањ
-ЦД

5.
Фудбал
–
одузимањелопте
6. Фудбал – дриблинг
7.
Фудбал
–
шутнаголизместа
8.
Фудбал
–
шутнаголизкретања
9.
Фудбал
–
шутнаголизразличитихп
озиција
10.
Фудбал
–
прекидигре (аут, корнер,
фаул...)
11. Фудбал – игра
,,минифудбал
12.
Припремазатакмичење
13.
Турнири
–
међуодељенскотакмиче
ње
14.
Турнири
–
међуодељенскотакмиче
ње
15.
Проглашењенајуспешни
јихтакмичара
16.
Одбојка
–
одбијањелоптепрстима
и чекићем
17.
Одбојка
–
додавањелоптепрстима
и чекићем
18.
Одбојка
–
комбинованододавање и
одбијањелопте
19.
Одбојка
–
сервирање;школскиначи
н;
20.
Одбојка
–
смечирање
21.
Одбојка
–
блокирање
22. Одбојка – игра;
одбојка
23.
Припремазаутакмице
24.
Турнири
–
међуодељенскотакмиче
ње
25.
Турнири
–
међуодељенскотакмиче
ње

шутира
и
изводи
дупли
пас
у
футсалу
;
правил
но
реагује
у
случају
повреде
у
школи;
учеству
је
у
одељењ
ским
такмиче
њима;
прихват
и
победу
и
пораз
као
саставн
и део
игре и
такмиче
ња;
познаје
правила
и
учеству
је
у
спортск
им
играма;
вреднуј
е

еиграњеулог
а
учењепутем
игре

-костими
-маске
материјалзао
премањесце
не

26.
Проглашењенајуспешни
јихтакмичара
27.
Кошарка
–
додавањелоптекрозигру
28.
Кошарка
–
правилакошаркашкеигр
е
29. Кошарка – вођење,
додавање,
леви
и
деснидвокорак
30. Кошарка – скокшут,
двокорак, блокаде
31.
Кошарка
–
слободнобацање,
игранадвакоша
32.
Припремазаутакмице
33.
Турнири
–
међуодељенскотакмиче
ње
34.
Турнири
–
међуодељенскотакмиче
ње
35.
Проглашењенајуспешни
јихтакмичара
36. Игрепоизбору

сопстве
на и
туђа
постигн
ућа

Познаје
правила
и
учеству
је
у
спортск
им
играма
-на
различи
те
начине
додаје
лопту
сервира
на
различи
те
начине
-води
лопту и
шутира
на кош
-зна
двокора
к
учеству
је
у
игри на
два
коша

МЕЂУПРЕДМЕТНА

АКТИ

АКТИ

РЕС

САРАДН

ПОВЕЗАНОСТ

ВНОС
ТИ
УЧЕН
ИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
МАТЕМАТИКА

Прати
упутс
тва,
Слуш
а,
Вежба
,
Сарађ
ује
Трчи,
Игра
се,
Одрж
ава
личну
и
хигије
ну
прост
ора

ВНОС
ТИ
нАСТ
АВН
ИКА
Плани
ра,
Орган
изује,
Усмер
ава,
Реали
зује,
Демон
стрир
а,
објаш
њава,
Моти
више,
бира
метод
е
и
техни
ке,
Прати
ефект
е свог
и
учени
ковог
рада

УР
СИ

ИЦИ

Уче
ниц
и,
наст
авн
ици,
про
стор
ије
у
шко
ли,
сала
,
шко
лск
о
дво
риш
те,
Дид
акти
чка
сред
ства
,
ЦД.

Ученици,
наставниц
и,
ПП
служба,
родитељи
Наставниц
и
физичког
и
здравствен
ог
васпитања

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Фонд часова: 36
Литерарна секција подстиче ученике на литерарно стваралаштво, и упућује у технике израде
различитих облика писмених састава, развија креативност и оспособљава их за анализу
различитих врста писмених састава.
Циљ ове секције јесте да деца уживају у писању различитих писмених састава, познају
главне елементе различитих врста писмених састава, користе богат фонд речи, испољавају
оригиналност и креативност у писању, и да могу да анализирају различите врсте писмених
састава.
САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
НАСТАВНА
СРЕДСТВА
-ученик
разуме
1. Формирање секције
правописну норму и
- перцептивна
-текстови

2. Упознавање ученика
са
циљевима
и
садржајима рада
3. Изражајно читање
4. Књига – мој најбољи
пријатељ
5. Мој град – други су
писали
6. Јесен у мом граду –
први
литерарни
покушај
7.
Добро
и
шта
поправити у нашем
претходном раду
8. Наша школа
9. Читање
другарству

радова

о

10. Читање одабраних
песама за децу Јована
Јовановић
Змаја
и
Десанке Максимовић
11. Посета библиотеци
12. Одабрани текстови
из штампе
13. Писање састава на
тему Стигла је зима
14. Анализа ученичких
радова
15.
Час
слободног
стваралаштва – поезија
16.Писање састава на

примењује је за своје
стваралаштво
-препознје
правописне и стилске
грешеке у правопису
-креативно
се
изражава
и
комуницира
са
другима
-пише
самотално
радове
-чита са оловком у
руци
хватајући
белешке
,
проучавајући
и
анализирајући неко
дело
-учествује
на
конурсима
Учествује
на
приредбама
дајући
свој допринос
-активно ствара и
размењује стваралачк
вештине
са
вршњацима

-

демонстративна
учење по моделу
разговор
подражавање
учење путем игре

-дидактички
материјал
-апликације
-ЦД
-костими
-маске
-материјал за
опремање
сцене

тему
Новогодишња
чаролија
17.
Час
слободног
стваралаштва - проза
18. О мајци и за мајку –
поезија – проза
19. О мајци и за мајку –
поезија – проза
20. Учествовање на
приредби – читање и
рецитације
најуспјешнијих радова
21.Писање на тему :
Савиним стопама
22. У сусрет пролећу
23. У сусрет пролећу
24.
Обележавање
националног
дана
књиге (28.фебруар)
25. Уређивање изложбе
радова
26. Читање песама
27. Писање по узору на
наше песнике
28. Прочитао
причање

сам

–

29. Прочитао
приказ дела

сам

–

30. Анализа ученичких
радова

31. Познати су писали –
читање и анализа
32 . Познати су писали
– читање и анализа
33. Уређивање паноа
Литерарне секције
34.Додела
најбољим
највреднијим
литерарцима

диплома
и

35. Давање упуства за
самосталан рад у току
распуста
36.
Анализа
секције

рада

ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
:
СРПСКИ
БРОЈ
ЧАСОВА
:
ЦИЉ : да ученик овлада основним знањем из матерњег језика
ТЕМЕ
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ
И
МЕТОДЕ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
1. Рецитујем
о обрађене
песме из
првог
разреда
2. Вежбамо
технику
читања и
писање
3. Вежбамо
технику
читања и
писање
4. Диктат
(штампана
слова)
5. Диктат
(писана

-учествује
у
разговору
и
пажљиво
слуша
саговорника;
чита
ћирилички
текст

одреди
главни
догађај,
 време и
место
дешавања
у
прочитаном
тексту; уочи
главне
и
споредне

Кооперативна
Интерактивна
Перцептивне
Амбијентално учење Игра - Цртање - Учење
кроз
игру
Демонстрација
(показивање)
Разговор - Учење по
моделу - Пројектна
настава

ЈЕЗИК18
НАСТАВ
НА
СРЕДСТ
ВА
- Играчке
Фотограф
ије
- Слике
Уџбеник
- Радна
свеска
- Краћи
текстови
Апликац
ије
Дидактич
ки
материјал

слова)
6. Читање
непознатог
текста
7. Реченични
знаци
8. Реченице
по облику
9. Реченице
по
значењу
10. Реченице
по облику
и значењу
11. Самогласн
ици
и
сугласниц
и
12. Употреба
речце ЛИ
и Не
13. Употреба
великог
почетног
слова
14. Подела
речи
на
слогове
15. Вежбамо
штампана
латинична
слова
16. Вежбамо
штампана
латинична
слова
17. Вежбамо
писана
латинична
слова
18. Вежбамо
писана
латинична
слова
(диктат)
МЕЂУПРЕД
МЕТНА
ПОВЕЗАНО
СТ
СРПСКИ
ЈЕЗИК


ликове
рецитује
песму;

разликује
реченице по
 облику и
значењу;
правилно
састави дужу
и

потпуну
реченицу
и
споји
више
реченица
у
краћу целину

АКТИВН
ОСТИ
УЧЕНИК
А
Прати
упутства,

и
-ЦД
Компјуте
р
-Еуџбеник

АКТИВН
ОСТИ
нАСТАВ
НИКА
Планира,
Организуј

РЕСУР
СИ

САРАД
НИЦИ

Учени
ци,

Учениц
и,

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
МАТЕМАТИ
КА

Слуша,
Вежба,
Сарађује
Трчи,
Игра се,
Одржава
личну и
хигијену
простора

е,
Усмерава,
Реализује,
Демонстр
ира,
објашњав
а,
Мотивиш
е,
бира
методе и
технике,
Прати
ефекте
свог
и
учеников
ог рада

настав
ници,
просто
рије у
школи,
сала,
школс
ко
двори
ште,
Дидакт
ичка
средст
ва,
ЦД.

наставн
ици, ПП
служба,
родитељ
и
Наставн
ици
физичко
г
и
здравств
еног
васпита
ња

ПРЕДМЕТ : МАТЕМАТИКА-допунска настава
БРОЈ ЧАСОВА : 18
ЦИЉ : 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.
ТЕМЕ
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ
И
НАСТАВН
МЕТОДЕ
И
А
НАЧИН
СРЕДСТВА
ОСТВАРИВАЊА
1. Понављање
одреди
Кооперативна
- Играчке наставних
десетице
Интерактивна
Фотографиј
садржаја
најближе
Перцептивне
е
обрађених
у
датом
Амбијентално
Слике
првом разреду
учење
Уџбеник

броју;
2. Природни
Игра
Радна
усмено
бројеви до 100
Цртање
свеска
сабира
и
3. Сабирање
и
- Учење кроз игру
Краћи
одузима
одузимање
до
Демонстрација
текстови
 бројеве до
100
(показивање)
100; користи
4. Вертикално
Разговор
Апликације
појмове
сабирање
Учење
по
моделу
чинилац,
5. Вертикално
Дидактички
производ,
одузимање
материјали
дељеник,
6. Вертикално
-ЦД
делилац,
сабирање
и
- Компјутер
количник,
одузимање
-Е-уџбеник
садржалац;
7. Једначине
са
примени
сабирањем
и
замену места
одузимањем
и
8. Цртање дужи
здруживање
9. Одређивање
сабирака и
непознатог броја
чинилаца

10. Множење
као
збир
једнаких
сабирака
11. Множење
12. Множење
13. Записивање
половине
и
четвртине
14. Дељење
15. Дељење
16. Множење
и
дељење
17. Јединице
за
време; динар и
пара
18. Научили смо ове
школаке године

ради лакшег
рачунања;
усмено
множи
и
дели
у
оквиру прве
стотине;
израчуна
вредност
бројевног
израза
са
највише две
операције;
реши
текстуални
задатак
постављањем
израза
са
највише две
рачунске
операције и
провери
тачност
решења;
одреди
непознати
број
у
једначини са
једном
аритметичко
м
операцијом;
изрази
одређену
суму новца
преко
различитих
апоена;
прочита број
записан
римским
 цифрама и
напише дати
број римским
цифрама;
уочи правило
и
одреди
следећи члан
започетог
низа;
разликује

МЕЂУПРЕД
МЕТНА
ПОВЕЗАНО
СТ
СРПСКИ
ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА

дуж,
полуправу
и
праву;
одреди обим
геометријск
е фигуре;
нацрта
правоугаони
к, квадрат и
троугао
на
квадратној
мрежи
и
тачкастој
мрежи; уочи
подударне
фигуре на
датом
цртежу;
допуни дати
цртеж тако
да добијена
фигура буде
симетрична у
односу
на
дату праву;
изрази
дужину
у
различитим
јединицама
за
мерење
дужине;
измери
дужину дужи
и
нацрта
дуж
дате
дужине чита
и
запише
време
са
часовника;
користи
јединице за
време
у
једноставним
ситуацијама
АКТИВН
ОСТИ
УЧЕНИК
А
Прати
упутства,
Слуша,

АКТИВН
ОСТИ
нАСТАВ
НИКА
Планира,
Организуј
е,

РЕСУР
СИ

САРАД
НИЦИ

Учени
ци,
настав

Учениц
и,
наставн

НАСТАВА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
МАТЕМАТИ
КА

Вежба,
Сарађује
Трчи,
Игра се,
Одржава
личну и
хигијену
простора

Усмерава,
Реализује,
Демонстр
ира,
објашњав
а,
Мотивиш
е,
бира
методе и
технике,
Прати
ефекте
свог
и
учеников
ог рада

ници,
просто
рије у
школи,
сала,
школс
ко
двори
ште,
Дидакт
ичка
средст
ва,
ЦД.

ици, ПП
служба,
родитељ
и
Наставн
ици
физичко
г
и
здравств
еног
васпита
ња

OСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПРЕДМЕТ : ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ БРОЈ ЧАСОВА : 36 ЧАСОВА
ЦИЉ : Олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне
интеграције-успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и
одраслима;
ТЕМЕ
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ
И
НАСТА
МЕТОДЕ
И
ВНА
НАЧИНИ
СРЕДС
ОСТВАРИВАЊА
ТВА
.1Поново
Олакшавање
Кооперативна
Фотогра
у школи –
процеса адаптације
Интерактивна
фије
повратак
на
школску
Перцептивне
- Слике
у школу
средину
и
Амбијентално
- Краћи
2.Кућни
подстицање
учење
Игра
текстов
ред
у
социјалне
Цртање
и - ЦД школи
интеграцијеуспост
Певање
Буквар
3.
Наш
ављање
и
- Учење кроз игру
дечјих
знак
развијање односа
-Пројектна настава
права одељења
другарства
и
Дидакти
–
сарадње
са
чки
стварамо
вршњацима
и
материја
знак
одраслима;
ли
одељења
Подстицање
4. Наше
дечијих
обавезе,
интересовања,
одговорно
питања, идеја и
сти
одговора у вези са
5.
У
појавама,
сусрет
процесима
и
Дечјој
ситуацијама
у
недељи
окружењу;
6.
Моје
Подстицање
и
жеље
–
развијање
које
су
истраживачких
нам жеље
активности деце;

7. Лица и
осећања –
наша
осећања
8. Кад сам
срећан
9.
Правилна
исхрана
10.
Семафор
лепих
речи
11. Како
да будемо
добри... –
покажимо
како
да
будемо
добри
једни
према
другима,
родитељи
ма
12.
Помози
старијима
– у којим
све
ситуација
ма
можемо
да
помогнем
о
старијима
13. Помоћ
или
нешто
друго
–
шапутање
на часу –
да ли је
помоћ
или
нешто
друго
14.
Мој
портфоли
о
–
упознава

-Подстицање
уочавања
једноставних
узрочнопоследичних веза,
појава и процеса,
слободног
исказивања својих
запажања
и
предвиђања;
Развијање
одговорног односа
према
себи
и
окружењу
и
уважавање других.
Подстицање
социјалног
сазнања,
разумевања
и
прихватања
међусобних
разлика;
Подстицање
групног
рада,
споразумевања и
сарадње;
Развијање
комуникативне
способности
са
вршњацима
и
одраслима;
Развијање
креативног
истраживања;
Упознавање
ученика
са
дечијим правима; Подстицање
и
оспособљавање за
активну
партиципацију у
животу школе при
чему је битно да
све што ученици
раде,
раде
из
унутрашње,
позитивне
мотивације, а не
због принуде и
послушности
засноване
на
страху

ње
са
портфоли
ом
ученика
15.
Дужности
редара –
које
су
дужности
редара
16.
Уредимо
учионицу
– како да
уредимо и
чувамо и
како да се
понашамо
у
учионици
и
школи.Ур
еђивање
паноа
17.
Дочекајмо
Нову
годину –
припреми
ли
смо
одељенск
у
приредбу
и
приказује
мо
родитељи
ма
18.
Дочекајмо
Нову
годину –
припреми
ли
смо
одељенск
у
приредбу
и
приказује
мо
родитељи
ма

19.Како
смо
прославил
и
празнике
–
представо
м
приказује
мо одлике
Божића и
Божићних
празника
20.
Празници
некада и
сада
–
представ
љамо
представо
м како се
некад
празник
славило, а
како сада
21.
Кад
порастем
бићу... –
шта
ће
бити кад
порасту,
шта деца
воле
22.
Конфликт
разрешењ
е
23.
Чистоћа,
здравље и
култура
24.
Честитка
за маму,
баку
–
правимо
честитку
за маму
или баку
поводом
осмог

марта
25. Однос
дечака и
девојчица
у
одељењу
26. Када
бих
могао,
променио
бих
27.
Бавимо се
спортом –
зашто је
добро да
се бавимо
спортом
28.
Мој
хоби
29. Форе
и фазони
–
први
април –
Дан шале
30. Лепа
реч
и
гвоздена
врата
отвара
31. Како
користим
о
телефон?
32. Како
да
користим
компјутер
– када и
како
користим
о
компјутер
33.
Пратим
црвени
кружић –
које
емисије
треба да
гледамо
на

телевизиј
и
34. Шта
треба да
читам –
развијамо
љубав
према
читању
35.
Научили
смо – шта
нам
се
највише
допало на
часовима
одељенск
е
заједнице
током ове
школске
године
36.
Желим да
се
представи
м
–
припрема
мо
приредбу
за
крај
школске
године
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНА
ПОВЕЗАНОСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
МАТЕМАТИКА

АКТИВ
НОСТИ
УЧЕНИ
КА
Прати
упутства
,
Слуша,
Вежба,
Сарађује
Трчи,
Игра се,
Одржава
личну и
хигијену
простор
а

АКТИВ
НОСТИ
нАСТАВ
НИКА
Планира,
Организу
је,
Усмерав
а,
Реализуј
е,
Демонст
рира,
објашња
ва,
Мотиви
ше, бира
методе и
технике,

РЕСУ
РСИ

САРАД
НИЦИ

Учени
ци,
настав
ници,
просто
рије у
школи
,
сала,
школс
ко
двори
ште,
Дидак
тичка

Учениц
и,
наставн
ици,
ПП
служба,
родите
љи
Настав
ници
физичк
ог
и
здравст
веног
васпита

Прати
ефекте
свог
и
учеников
ог рада

средст
ва,
ЦД.

ња

НАСТАВА У ПРИРОДИ
НАСТАВА У ПРИРОДИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Време реализавије: април-мај
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни
наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус
основног образовања и васпитања ,климатски погодном месту из здравствено рекреативних
,образовно-васпизних и социјалних разлога
ЦИЉ
-очување,подстицање и унапређење укупног здравственог стања ученика,њиховог правилног
психофизичког
и
социјалног
развоја,
-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 вредностим
ЗАДАЦИ
-побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика
-задовљавање 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 истраживачке задатке
-развијање свести о потреби заштите,неговањ,чувања и унапређења природне и друштвене
средине и ирађивања еколошких навика,развијање способности сналажења у простору и
времену,развијање
правилних
хигијенско
-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о
себи
-упознавање природно-географских,културно-историских знаменитости и лепоте места и
околине, начин живота и рада људи појединих крајева ,упознавање разноврсности биљног и
животињсског
света
појединих
крајева
,уочавање
њихове
повезаности
и
променљивости,упознавање карактеристика годишњих доба у природи и смењивање
временских
прилика
-формирање навика редовне и правилне исхране,смењивања рада одмора и сна и уважавање
различитости међу појединцима
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
ЗАДАЦИ
Познавање планине:
Планско, систематско, организовано
Упознавање биљног и животињског
и стваралачко усвајање знања;
света; занимања људи у крају;
Развој и праћење здравственог стања
Врсте саобраћаја;
ученика; Физички развој ученика;

Начина животаљуди
Дневне активности:
Доручак
Реализација
редовне
наставе
прилагођена условима средине
Шетња (рекреатор и учитељи)
Ручак
Одмор
Спортскеигре
Ужина
Вечера
Вечерње активности:
-Упознавање са ученицима других
школа “Покажи шта знаш”
Маскенбал
“Бирамо најлепшу фризуру”
“Најпесма и ритмичка група”
Квиз : “Шта смо научили на
планини”
Подела диплома

Стицање и развој хигијенских
навика;
Реализација
обавезних
наставних садржаја у непосредном
контакту са средином, са појавама и
догађајима у њој;
Практична примена већ постојећих
знања
и
развијање
нових
интересовања
у
свакодневном
животу;
Социјализација ученика;
Развијање
самосталности
код
ученика

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
РЕЛАЦИЈА
:
Београд
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ :друга половина маја.
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ: је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем
садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини;
упознавање културног наслеђа своје околине.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Лајковац – Београд – Ботаничка
башта –Зоо врт добре наделајковац

ЦИЉЕВИ
Оспособљавање
ученика
за
организовање
и
испуњавање
слободног времена садржајима из
уметности, спорта, забаве, игре и
разоноде.
Повезивање садржаја из Света око
нас и знања стечених обиласком
поменутих локација.

СПИСАК УЏБЕНИКА И ИЗДАВАЧA
Редни
Издавач
Назив уџбеника
број
1.
Логос
ЧИТАНКА
„У
СВЕТУРЕЧИ“;– 2.
Р
2.
Логос
ГРАМАТИКА
,,ДАР РЕЧИ“;-2. Р
3.
Логос
РАДНА СВЕСКА
СРПСКИЈЕЗИК-2.Р
4.
Логос
ЛАТИНИЦА,
УЏБЕНИК -2.Р.
5.
Логос
МАТЕМАТИКА

Аутори
Станковић
Шошо,Костић
ЈеленаСрдић
Станковић
Шошо,Костић
Душка
Милић,
Татјана Митић
Тахировић,Иванчевић

6.

Логос

7.

Логос

8.

Логос

9.

Креативни
центар

9.

Акриноло

10.

Акриноло

УЏБЕНИК
ИЗ 4 ДЕЛА – 2. Р
Свет око нас 2,
уџбеник за други
разред
Свет око нас 2,
радна свеска за
други разред
МУЗИЧКА
КУЛТУРА 2
УЏБЕНИК
+ 2ЦД-а - 2. Р
Дигитални свет 2,
Discover
english
starter, udžbenik za
3.
razredosnovneškole
Discover
english
starter, radna sveska
za
3.
razredosnovneškole

Мунитлак,Шикл ,
Ерски
Мунитлак,Шикл ,
Ерски
Михајловић
Бокан,Ињац
Невена
Наташа
Гајић
Judy Boyle

Перић,
Николић

Judy Boyle

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ СРПСКИ ЈЕЗИК
Годишњифондчасова: 180 (обрада -70 и остало – 110 часова)
Циљ:
Циљнаставесрпскогјезикајестедаученициовладајуосновнимзаконитостимасрпскогкњижевног
језикарадиправилногусменог и писаногизражавања, негујућисвест о значајуулогејезика у
очувањунационалногидентитета;
дасеоспособезатумачењеодабранихкњижевних
и
другихуметничкихделаизсрпске
и
светскебаштине,
радинеговањатрадиције
и
културесрпскогнарода и развијањаинтеркултуралности.
Међупредметнекомпетенције:
комуникативна, заучење, зарадсаподацима, зарешавањепроблема, естетичка ,дигитална,
засарадњу,
предузетничка,
заодговорноучешће
у
демократскомдруштву,
заодговоранодноспремаоколини.
Кључнипојмови:
књижевност, језик, језичкакултура

ОБЛАС
Т/ТЕМА

САДРЖАЈИ

1.
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Књижев
Лирскапоезија
ност
(обрада
–
39, 1. ДушанКостић: Септембар
остало –
2.
ГригорВитез:
31)
Каквејебојепоток
/
ДесанкаМаксимовић: Вожња

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученик
ћебити у стањуда:
читасаразумевањемразличит
етекстове;

МЕЂУПРЕДМЕ
ТНА
ПОВЕЗАНОСТ
1. Ликовнак
ултура :

опишесвојдоживљајпрочита
Илустрацијатекс
нихкњижевнихдела;
товадомаће
и
изнесесвојемишљење
о
школскелектире
тексту;

3. ДушанВасиљев: Зима

2.
разликујекњижевневрсте:
4.
МирославАнтић: лирску и епскупесму, причу, Музичкакултура
Штајенајвеће/ Ф. Г. Лорка: басну, бајку, роман и :
Луцкастапесма
драмскитекст;
5. ДраганЛукић: Свакогадана /
Штајеотац

- Слушање и
певањепесама

одредитему,
редоследдогађаја, време и
местодешавања
у
3. Природа
прочитаномтексту;
и
именујеглавне
и
друштво:
и
7.
МилованДанојлић: спореднеликове
разликујењиховепозитивне
Љубавнапесма
-Годишњадоба
и негативнеособине;
8.
ЉубивојеРшумовић:
Домовинасебранилепотом
и
уочиосновнеодликелирскепе -Жива
9. ХимнаСветомеСави
неживаприрода
сме (стих, строфа и рима);
10.
БранкоСтевановић: разумепренесенозначењепос
ЗанимањеМаркаКраљевића
ловице
и
басне
и
њиховупоучност;
Показивањеосећ
разумеидејекњижевногдела; ања.
Епскапоезија
уочиосновнеодликенародне
бајке;
11.
Народнепесме:
МаркоКраљевићибегКостадин,
Поштовањеразл
разликујенароднуодауторске ичитости.
ОрањеМаркаКраљевића
бајке;
Друштвенегруп
е.
Проза
представиглавнеособинејуна
ка;
4. Математика:
1. ЛаФонтен: Цврчак и мрав /
Езоп: Корњача и зец
уочиосновнеодликенароднее
6.
БраниславЦрнчевић:
Љутитомече
/
ЉубивојеРшумовић:
Аждајасвомечедутепа

2.
Народнаприповетка: пскепесме;
СветиСава и сељакбезсреће

- Бројеви

3.
Народнабајка:
уочипоређење
у
Чардакнинанебуниназемљи
књижевномделу
и
4.
Народнаприповеткa: разумењеговуулогу;
Свијетусенеможеугодити
разликујеописодприповедањ
а у књижевномделу;
5.
БранкоЋопић:
Изокренутаприча
6. ОскарВајлд: Себичниџин

покажепримередијалога
песми,
причи
7.
СветланаВелмарЈанковић:
драмскомтексту;
Златнојагње
8. Бранко В. Радичевић: Прича о
дечаку и Месецу
уочихумор
књижевномделу;
9. ИјанМакјуен: Реч -две о
Питеру
10.
ЈоханаШпири:
(одломак)

Хајди

11. Народнабајка: Баш-Челик
(читање у наставцима)
12.
ЈасминкаПетровић:
Одчитањасерасте (читање у
наставцима)
Драмскитекстови
1.
ДушанРадовић:
заштоонвежба

А

2.
АлександарПоповић:
Ледсетопи
3.
ЈованкаЈоргачевић:
Никаддвадобра
4. ЛазаЛазић: Суђење
Популарни
и
информативнитекстовиИзбориз
илустрованихенциклопедија и
часописазадецу
о
значајнимличностимасрпскогјез
ика, књижевности и културе
(МилеваАјнштајн,
МихаилоПупин),
знаменитазавичајналичност
и
др.

5. Физичко и
здравственовасп
итање

Развијањемотор
у икеруке
и
Природниоблиц
икретања
у

ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1.
БранкоЋопић:
ДоживљајиМачкаТоше
2.
ИзборизпоезијеДушанаРадовић
а (Замислите, Далимиверујете,
16 Страшанлав, Кадјебиомрак,
Тужнеђачкеисповести,
Здравица,
Плавизец
и
другепесме)
3.
БраћаГрим:
(трибајкепоизбору)

Бајке

4.
АстридЛиндгрен:
ПипиДугаЧарапа
Књижевнипојмови:
–лирскапесма,
– химна,
– епскапесма,
– народнабајка,
– роман,
– поређење,
–
персонификација
(нанивоупрепознавања),
– опис,
– дијалог,
– приповедање,
– епскијунак,
– драмскарадња
2. Језик
(обрада
–
30,
остало –
10
часова)

Врстеречи:

разликујеврсте (и подврсте) Природа
и
речи
у друштво
именице (градивне, збирне);
типичнимслучајевима;
придеви (присвојни, градивни);
род и бројпридева;
- Околина
заменице
(личнезаменице); одредиосновнеграматичкека
глаголи; лице и бројглагола. тегоријеименица, придева и
Математика
Поделаречинакрајуреда
глагола;
(границанасамогласник).
Управниговор
(први
и
примењујеосновнаправопис -Реднибројеви
другимодел).

Неуправниговор.

направила;

-Мерење и мере

Великослово:
писањеименанарода,
вишечланихгеографскихназива
(планина, река, језера, мора и
сл.), празника, насловакњига и
часописа;

Физичко
и
здравственовасп
итање
Развијањемотор
икеруке

Писањеприсвојнихпридеваизвед
ениходвластитихимена
(суфикси: -ов, -ев, -ин; -ски, чки, -шки).
Речцанеузименице и придеве.
Наводници (у управномговору,
разликујеврсте (и подврсте)
речи у типичнимслучајевима;
насловимадела,
називимашкола).
Сугласник
ј
(измеђусамогласника и-о и о-и).
Скраћенице
(мернејединицезамасу, дужину,
време и запреминутечности).
3.
Језичкак
ултура
(обрада
–
30
остало –
40
часова)

Краћи и дужитекстови –
књижевни и некњижевни, као и
нелинеарнитекстови. Причање о
догађајима и доживљајима,
стварним
и
измишљеним
(усмено и писано).

читатекстпоштујућиинтонац
ијуреченице/стиха;

1.Природа
друштво

и

- Породица.
изражајнорецитујепесму
читапрознитекст;

и - Школа.
-Вршњаци.

Описивањељуди, животиња и
природе (планскиприступ) – изводидрамскетекстове;
усмено и писано.

Временскеприл
ике.

Различитекомуникативнеситуац
ије (комуникацијасаодраслима и
савршњацима, у школи, у
продавници,
телефонскиразговор,
поздрављања, честитања и сл.).
Богаћењеречника:
речиистогилисличногзначења;
речисупротногзначења;
речикојезначенештоумањено и
увећано
(узодговарајућетекстовеизлекти
ре).
Правописневежбе:
вежбедопуњавања
и
избораправилногобликаречи;
диктат, аутодиктат.

Исказивањеосећ
ања и потреба

Језичкевежбе: проширивање и

јасно
и
разговетноизговориобавешт
ајну,
упитну
и
заповеднуреченицу,
поштујућиодговарајућуинто
нацију и логичкиакценат,
паузе, брзину и темпо;

2.
Ликовнакултура
-Илустровање.

Односи
у
спојивишереченица у краћу
видномпољу.
и дужуцелину;
Простор, облик
и
боја.
Фотографије
препричава, прича и описује
и
насажет
и
наопширанначин;
3.

допуњавањереченицаразличити
мврстамаречи, променаредаречи
у
реченици,
променадужинереченице.
Лексичко-семантичкевежбе:
речикојиприпадајуразличитимте
матскимскуповима;
речисупротногзначањаалиистев
рсте и истогрода и броја,
променаграматичкоглица
у
тексту;
основно
и
пренесенозначењеречи и друго.
Стилскевежбе:
састављањепричанаосновузадат
ихречи;
сажимањеилипроширивањепозн
атеприче
(текста),
мењањекрајаприче
(текста);
настављањеприченаосновудатог
почетка;
променастановишта
(нпр. увести у текстновеликове;
сместитибајку
у
далекубудућност...).

Музичкакултура
извештава
о -Бојатона
догађајимаводећирачуна о
прецизности,
тачности,
различитебојељ
објективности и сажетости;
удскихгласова.
-Јачинатона.
варирајезичкиизраз;

-Висинатона.

попуниједноставанобразац у
4.Физичко
и
којиуносиосновнеличнепода
здравственовасп
тке;
итање
разликујеформалниоднефор
малногговора
(комуникације);

Вежбезаразвојк
оординације.

учествује
у
разговорупоштујућиуобичај
Основниставови
енаправилакомуникације и
и положаји.
пажљивослушасаговорника.

Говорневежбе:
рецитовање,
изражајночитање,
сценскоприказивањедрамског/д
раматизованогтекста и сл.
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
МЕТОДЕ
РАДА

И АКТИВН
ОСТИ

Кооперативна
Интерактивна
- Перцептивне
Амбијенталноу
чење
-Игра
- Цртање
- Певање
Учењекрозигру

АКТИВН
ОСТИ

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА

УЧЕНИКА НАСТАВ
НИКА
Слушање,
памћење,
посматрањ
е,
препознава
ње,
упоређива
ње,
уочавање,
разликова
ње,
именовање
, разговор,
постављањ
епитања,
причање,

Припрем
ање,
организо
вање,
посматра
ње,
праћење,
објашњав
ање,
помагање
,
показива
ње,
вођење,
подстица
ње,

-

Учени
ци
Настав
ници
Родите
љи
Двори
ште
Учион
ица
Дидакт
ичка
средст
ва
и
матери
јали

Формативно
и
сумативнооцењивањеИдентифик
ацијаситуација
у
којимаћеученицистећи
и
показатипонашање
у
складусапрописанимисходима.
Инструментизапроверавањеоства
реностипрописанихисхода
(разговор,
посматрање,
десетоминутнепроверезнања,
диктати, тематскепроверезнања,
годишњапроверазнања,
мерењабрзинечитања и писања).
Применаинструменатаприкупља
њаподатака
и
њиховопоређењесапрописанимис

замишљањ
Демонстрација( е,
показивање)
описивање
, цртање,
- Разговор
бојење,
читање,
Учењепомодел писање,
у
анализира
ње,
откривање,
закључива
ње,
образлага
ње,
груписање,
примењив
ање,
сарађивањ
е,
процењива
ње, играње

предвиђа
ње,
проверав
ање,
вреднова
ње,
саопштав
ање,
иницира
ње,
слушање,
праћење,
процењи
вање,
идентифи
ковање,
поређење
,
одлучива
ње,
разговор,
читање,
цртање

-

-

Уџбен ходима.
ици
Искуст
во
ученик
а
Фотогр
афије
Слике
Краћит
екстов
и
Касете
Аплик
ације

СРПСКИ ЈЕЗИК – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
Ре
дн
и
бр
ој
нас
тавн
е

Бро
ј
час
ова

НАЗИВ Врем ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
НАСТ
енска
АВНЕ
динам
ТЕМЕ
ика

те
ме
За

За

Стандардисакомплетнимтекстомзасвакистандард:

1.

обр
аду

оста
ле
типо
ве
часа

47
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Књиж
евност

Септем
бар-јун

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.5.1.
препознајекњижевнеродовенаосновуформалниходлика
поезије,
прозе
и
драме;
1СЈ.1.5.2.
препознајекњижевневрсте (бајку и басну);
1СЈ.1.5.3.
одређујеглавнидогађај
и
ликове
(којисуносиоцирадње) у књижевноуметничкомтексту;
1СЈ.1.5.4. одређујевреме и местодешавањарадње у
књижевноуметничкомтексту.
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.5.1. разликујелирскуодепскепесме;
1СЈ.2.5.2.
одређујефолклорнеформе
(краткенароднеумотворине – пословице, загонетке,
брзалице);
1СЈ.2.5.3. препознајериму, стих и строфу у
лирскојпесми;
1СЈ.2.5.4.
одређујекарактеристичнеособине, осећања, изглед и
поступкеликова;
и
односемеђуликовима
у
књижевноуметничкомтексту;
1СЈ.2.5.5.
уочававеземеђудогађајима
(нпр.
одређујередоследдогађаја
у
књижевноуметничкомтексту);
1СЈ.2.5.6.
разликујеприповедањеодописивања и дијалога;
1СЈ.2.5.7.
разумефигуративнуупотребујезика
књижевноуметничкомтексту.

у

НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.5.1.
тумачиособине,
понашање
поступкеликовапозивајућисенатекст;

и

1СЈ.3.5.2.
уочаваузрочнопоследичневеземеђудогађајима у тексту;
1СЈ.3.5.3. тумачиидеје у књижевноуметничкомтексту,
аргументујеихпозивајућисенатекст
2.

18

42

Језик

Септем
бар-јун

ГРАМАТИКА
ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.4.1. препознајеврстеречи (именице, заменице,
придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.1.4.2.

препознајеграматичкекатегоријепроменљивихречи (род
и
бројзаједничкихименица);
1СЈ.1.4.3.
препознајеврстереченицапокомуникативнојфункцији
(обавештајне,
упитне,
узвичне,
заповедне)
и
попотврдности/одричности (потврдне и одричне).
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.4.1. одређујеврстеречи
придеве, бројеве и глаголе);

(именице,

заменице,

1СЈ.2.4.2.
препознајеподврстеречи
(властите
заједничкеименице;
описне,
присвојне
градивнепридеве;
личнезаменице;
основне
реднебројеве);

и
и
и

1СЈ.2.4.3. препознајелице, род и бројличнихзаменица у
номинативу;
1СЈ.2.4.4.
препознајеграматичкекатегоријеглагола
(лице,
број
и
род)
и
умедапребациглаголеизједногглаголскогвремена
у
друго;
1СЈ.2.4.6.
одређујеврстереченицапокомуникативнојфункцији
(обавештајне,
упитне,
узвичне,
заповедне)
и
попотврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.2.4.7.
састављареченицеразличитепокомуникативнојфункциј
и и облику.
НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.4.1. именујеврсте и подврстеречи (властите и
заједничкеименице;
описне,
присвојне
и
градивнепридеве;
личнезаменице;
основне
и
реднебројеве; глаголе);
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.4.4. препознајеантонимију;
1СЈ.1.4.5.
познајезначењаречи
фразеологизамакојисеупотребљавају
свакодневнојкомуникацији (у кући, школи и сл.).

и
у

СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.4.8. препознајесинонимију;
1СЈ.2.4.9.
познајезначењаречи
и
фразеологизамакојисејављају у школскимтекстовима (у

уџбеницима,
књигамаизлектире
правилноихупотребљава.

и

сл.)

и

НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.4.4.
одређујезначењанепознатихречи
и
фразеологизаманаосновуситуације и текста/контекста у
којемсуупотребљени.
3.

5

35

Језичк Септем
а
бар-јун
култур
а

ГОВОРНА КУЛТУРА
ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.0.1.1.
познајеосновнаначелавођењаразговора:
умедазапочнеразговор, учествује у њему и окончага;
пажљивослушасвојесаговорнике;
1СЈ.0.1.2.
користиформеучтивогобраћања;
1СЈ.0.1.3.
казујетекстприродно,
поштујућиинтонацијуреченице/стиха,
безтзв.
„певушења” или „скандирања”;
1СЈ.0.1.4.
умедапрепричаизабранинаративнииликраћиинформати
внитекстнаосновупретходнеизрадепланатекста
и
издвајањазначајнихделоваилизанимљивихдетаља;
1СЈ.0.1.5. умесамостално (својимречима) даописује и
дапричаназадатутему:
држисетеме,
јасноструктурираказивање (уводни, средишњи и
завршнидеоказивања),
доброраспоређујућиосновнуинформацију
и
додатнеинформације;
1СЈ.0.1.6.
уменазанимљивначиндапочне
завршисвојепричање;
1СЈ.0.1.7.
уме
краткимцртамадаобразложинекусвојуидеју;
умедаодбранисвојутврдњуилистав.

и

у
1СЈ.0.1.8.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ОСНИВНИ НИВО
1СЈ.1.3.1. пишеписанимсловимаћирилице;
1СЈ.1.3.2.
умедасепотпише;
1СЈ.1.3.3.
почињереченицувеликимсловом,
завршавајеодговарајућиминтерпункцијскимзнаком;
1СЈ.1.3.4.
употребљававеликословоприликомписањаличнихимена
, називаместа (једночланих), називашколе; 1СЈ.1.3.5.
пишекраткимпотпунимреченицамаједноставнеструктур
е; 1СЈ.1.3.6. издвајанаслов, углавномседржитеме;
1СЈ.1.3.7. препричавакратакједноставантекст (до 400
речи);
1СЈ.1.3.8.
користискроманфондречи
(у
односунаузраст); правилноихупотребљава; 1СЈ.1.3.9.

пишекраткупоруку (о томекудаиде, заштокасни, и сл.);
1СЈ.1.3.10. пишечеститку (заНовугодину, рођендан),
позивницу
(зарођенданскупрославу,
забаву),
разгледницу (салетовања, зимовања, екскурзије).
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.3.1. зна и користиобаписма (ћирилицу и
латиницу);
1СЈ.2.3.2.
употребљававеликословоприликомписањаименадржава
и
места
и
њиховихстановника;
користинаводникепринавођењутуђихречи;
правилнопишеприсвојнепридеве (-ов/- ев/-ин,-ски/чки/-шки); правилнопишегласове ћ, ч, ђ, џ;
правилнопишесугласник ј у интервокалскојпозицији;
правилнопишеречцули
и
речцуне;
употребљавазапетупринабрајању;
1СЈ.2.3.3.
пишејасним
и
потпунимреченицама;
варирајезичкиизраз
(редречи
у
реченици,
типовереченица, дужинуреченице...);
1СЈ.2.3.4.
држисетеме;
излагањеорганизујеокоосновнеидејетекстакојупоткреп
љујеодговарајућимдетаљима;
1СЈ.2.3.5.
језичкиизразприлагођавакомуникативнојситуацији
(формалној/неформалној);
1СЈ.2.3.6.
састављакратакнаративнитекст;
1СЈ.2.3.7. састављакратакдескриптивнитекст;
1СЈ.2.3.8.
користифондречипримеренузрасту;
употребљавасинониме (нпр. даизбегнепонављање);
1СЈ.2.3.9. исправљасвојтекст (критичкичитанаписано,
поправљатекст и исправљагрешке);
1СЈ.2.3.10.
умедапопуниједноставанобразацсаосновнимподацима о
себи (име, презиме, имеродитеља, годинарођења,
адреса, телефон; школа, разред, одељење);
1СЈ.2.3.11. пишеписмо (приватно) и умедагаадресира.
НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.3.1.
пишејасним,
потпуним,
доброобликованимреченицама;
користиразноврснесинтаксичкеконструкције,
укључујући и сложене;
1СЈ.3.3.2. јасноструктуриратекст (уводни, средишњи и
завршнидеотекста);
доброраспоређујеосновнуинформацију
и

додатнеинформацијеунутартекста и пасуса;
1СЈ.3.3.3. прилагођавајезичко-стилскиизразтипутекста;
1СЈ.3.3.4. састављакратакекспозиторнитекст;
1СЈ.3.3.5. користибогатфондречи (у односунаузраст);
1СЈ.3.3.6. издвајапасусе.
ВЕШТИНА
ЧИТАЊА
ПРОЧИТАНОГ

И

РАЗУМЕВАЊА

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.2.1. владаосновномтехникомчитањаћириличког и
латиничкогтекста;
1СЈ.1.2.2.
одговаранаједноставнапитања
у
везисатекстом,
проналазећиинформацијеексплицитноисказане
у
једнојреченици, пасусу, или у једноставнојтабели (ко,
шта, где, када, колико и сл.);
1СЈ.1.2.3.
препознаједалијетраженаинформација,
којаможедабудеисказананаразличитеначине
(синонимија, парафраза), садржана у тексту; 1СЈ.1.2.4.
познаје и користиосновнеделоветекста и књиге (наслов,
пасус, имеаутора; садржај, речник);
1СЈ.1.2.5. одређујеосновнутемутекста;
1СЈ.1.2.6. разумедословнозначењетекста;
18
1СЈ.1.2.7.
разликујекњижевноуметничкиодинформативногтекста;
1СЈ.1.2.8.
процењујесадржајтекстанаосновузадатогкритеријума:
далимуседопада,
далимујезанимљив;
далипостојисличностизмеђуликова и ситуацијаизтекста
и
особа
и
ситуацијакојесумупознате;
издвајаречикојесумунепознате.
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.2.1.
читатекстприродно,
поштујућиинтонацијуреченице/стиха;
умедаодрединакомместу
у
текстујепауза,
местологичкогакцента;
којидеотекстатребапрочитатибрже, а којиспорије;
1СЈ.2.2.2. изводиједноставнезакључке у везисатекстом,
анализирајући и обједињујућиинформацијеисказане
уразличитимделовиматекста (у различитимреченицама,
пасусима,
пољиматабеле);
1СЈ.2.2.3.
раздвајабитнеоднебитнихинформација;
одређујеследдогађаја
у
тексту;
1СЈ.2.2.4.

успостављавезуизмеђуинформацијаисказаних
у
линеарном
и
нелинеарномтексту
(нпр.
проналазидео/детаљкојијеприказаннаилустрацији,
у
табели, илинадијаграму);
1СЈ.2.2.5.
одређујеосновнисмисаотекста
и
његовунамену;
1СЈ.2.2.6.
препознајефигуративнозначење у тексту; 1СЈ.2.2.7.
изводиједноставнезакључкенаосновутекста
(предвиђадаљитокрадње,
објашњаварасплет,
уочавамеђусобнуповезаностдогађаја,
наосновупоступакајунака/актеразакључује
о
њиховимособинама, осећањима, намерама и сл.);
1СЈ.2.2.8.
износисвојстав
о садржајутекста
и
образлажезаштомуседопада/
недопада,
збогчегамујезанимљив/незанимљив;
далисеслаже/неслажесапоступцималикова;
1СЈ.2.2.9. издвајаделоветекстакојисумунејасни;
1СЈ.2.2.10.
вреднујепримереностилустрацијакојепратетекст;
наводиразлогезаизбородређенеилустрације.
НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.2.1.
изводисложенијезакључкенаосновутекста,
обједињујућиинформацијеизразличитихделовадужегте
кста;
1СЈ.3.2.2.
повезује
и
обједињујеинформацијеисказанеразличитимсимболичк
имсистемима (нпр. текст, табела, графичкиприказ);
1СЈ.3.2.3.
разликујеразличитaгледиштазаступљена
уинформативномтексту (нпр. мишљењеауторатекста и
мишљењаучесника
у
догађају);
1СЈ.3.2.4.
изводисложенијезакључкенаосновутекста
и
издвајаделоветекстакојиихпоткрепљују;
резимиранаративнитекст;
1СЈ.3.2.5.
представљатекст
у
одговарајућојнелинеарнојформи (уносиподаткеизтекста
у
датутабелуилидијаграм);
1СЈ.3.2.6.
процењујесврхуинформативногтекста
у
односунапредвиђенунамену
(нпр.
којиоддватекстабољеописуједатуслику,
далијеупутствоза (познату) игрупотпуно и сл.);
1СЈ.3.2.7.
објашњава
и
вреднуједогађаје
и
поступкеликова
у
тексту
(нпр.
објашњавазаштојеликпоступионаодређенначин,
иливреднујекрајприче
у
односунасвојапредвиђањатокомчитањатекста,
илиизносисвојстав о догађајимаизтекста).

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Годишњифондчасова: 72 (обрада 21 и остало 51 час)
Циључењастраногјезика у основномобразовању и васпитањуједасеученик
усвајањемфункционалнихзнања о језичкомсистему и култури и развијањемстратегија
учењастраногјезикаоспособизаосновнуусмену и писанукомуникацију и стекне
позитиванодноспремадругимјезицима и културама, као и премасопственомјезику и
културномнаслеђу.
Међупредметнекомпетенције: комуникативна, заучење, зарадсаподацима, за
решавањепроблема, естетичка ,дигитална, засарадњу, предузетничка, заодговорно
учешће у демократскомдруштву, заодговоранодноспремаоколини.
Кључнипојмови: језик, језичкакултура, језичкевештине
ОБЛАСТ САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
МЕЂУПРЕ
/ТЕМА
Позавршеткуразредаученикћебити у ДМЕТНА
стањуда:
ПОВЕЗАН
ОСТ
1.
WELCO
MEДОБРО
ДОШЛИ

препознавање
и -разумеју
и
именујубића
и
именовањеликоваизуџбени предметекојисеодносенатему;
ка;
разумејуједноставнеисказекојисеодн
изразекојисекористезапозд осенапоздрављање и представљање;
рављање, представљање, и
поздрављају,отпоздрављају,
основнудруштвенукомуник
размењујуинформацијеличнеприрод
ацијусавршњацима – I’m
е
(питају
и
кажукакосезову,
(Harry). Hello. Bye. What’s
коликоимајугодина);
your name?How old are you?
- разумејуједноставнаупутства и
Iʼm (ten).
налоге и реагујунањих;
- алфабет и спеловање
-формулишуједноставнаупутства и
- речикојимасеименујубоје
налоге;
– red, blue, green, orange,
- разумејуизразезазахваљивање и
purple, yellow.
извињавање и упућујузахвалност и
- изразеучтивости: Here
извињење;
you are. Sorry. Thank you
- дијалошкимодел – Here
поштујуправилаучтивекомуникације
уou are. Thank you.
.
краткупричукојасеодносин
атему

2
. NATURE речикојимасеименујуствар
иизприроде

-препознају
именујуствариизприроде;

и

Српскијезик
Грађанскова
спитање
Природа
друштво

и

Ликовнакул
тура
Музичкакул
тура
Математика
Физичковас
питање

ПРИРОД
А

језичкуструктуру
What’s this? It’s a …

– -разумејуједноставанописместа;

-разумејуједноставнаупутства
и
- једноствненаредбе – Stand налоге и реагујунањих;
up. Sit down, Open...,
-поставе
и
Close..., Pick up..., Put...
одговоренапитањаколиконечегаима;
- бројевеод 1 до 50;
- дијалошкимодел – How
many ( rocks) are there?
- и одговор There are seven
rocks./Thereʼs one pond.
даправилнозапишуматемат
ичкезнаке, плус, минус,
једнако
краткупричукојасеодносин
атему.

3. Me –Ја - речи којима се именују
чланови породице – dad,
mum, grandma, grandpa,
sister, brother, family, girls,
boys;

Препознају
именујучлановепородице;

и

-представечлановесвојепородице;

-опишусебе
и
својечлановепородиценаосновуфизи
-речи којима се описује
чкогизгледалица;
физички изглед: blond hair,
black
moustache,
long -поставепитања и нањиходговоре;
beard…
-опишуживвотиње,
- језичкe структурe –She наосновуфизичкихкарактеристика;
has got (red hair), He hasnʼt -разумејуједноставнаупутства
и
got long beard...
налоге и реагујунањих
- речи којима се описују
животиње:
pouch, fur,
wings, tail…
- кратка причу која се
односи на тему.

PETSКУЋНИ
ЉУБИМ
ЦИ

речи
којима
се -препознају
и
именујукућни љубимци cat, именујукућнељубимце;
dog, parrot, snake, rabbit,
hamster…
разумејуједноставанопискућнихљуб
- језичку структуру –Has it имаца;
got ( four legs)?
- језичку структуру – Have опишуљубимцаједноставнимјезички
they got a tortoise?
мсредствима;
-речи којима се описује -разумејуједноставнаупутства
животни циклус жабе и налоге и реагујунањих;
лептира: cocoons, eggs,
-

и

caterpillars, tadpoles, young поштујуправилаучтивекомуникације
frogs..
...
- кратку причу која се
односи на тему.
HOMEДОМ

- речи којима се именује -препознају и именујупросторије у
намешатај и просторије: кући, и намештај;
cupboard, cooker, tv,bed…
-разумеједноставнаобавештења
о
- језичку структуру – Is the положају
у
простору
и
cooker in the kitchen? Yes, it реагујенањих; -тражи ипружакратка
is.
и
једноставнаобавештења
о
положају у простору;
Предлоге за место: in, on,
under
-пита и одговарагдесештаналази.
- дијалошки модел –
Whereʼs the snake? Itʼs in
the bath.
- кратку причу која се
односи на тему.

- изразе и речи којe се
односе на Божић – reindeer,
FESTIVA
Santa Clause, Christmas tree,
LS:
present, Christmas stocking,
CHRIST
Merry Christmas;
MAS- сличности и разлике у
БОЖИЋ
начину прославе Божића
EASTER код нас и у ВБ;
–
- песму Happy Christmas,
УСКРС
thank you Santa

-разумејуједноставнечеститке
одговоренањих;

и

-упутеједноставнечеститке;
-уочесличности
и
разлике
у
начинупрославеБожића/
Ускрсакоднас и у ВеликојБританији.

- изразе иречи којe се
односе на Ускрс –bunny,
butterfly,
Easter
egg,
chocolate egg, chick, basket,
Happy Easter;
- сличности и разлике у
начину прославе Ускрса
код нас и у ВБ;
- песму There goes the
Easter bunny
CLOTHE
S–
ОДЕЋА

- речи којима се именује Препознају и именујуделовеодеће;
гардероба- trainers, shirt,
-опишуштаносе;
jeans, hat, sweatshirt…
опишу
и
-језичку структуру –What
питајуштанеконосикористећинајједн

are you wearing?

оставнијајезичкасредства;

- дијалошки модел –What is she
wearing?
Sheʼs разумејуједноставнеисказезаизражав
wearing...
ањедопадања;
- језичку структуру –I like

-изразедопадање;

множину
именицаи наученекепослове
употреба this/ these
кућинаенглескомјезику

у

-кућне послове: make a
cake, tidy the bedroom, lay
the table…
- кратку причу која се
односи на тему.
SPORTSСПОРТО
ВИ

- речи којима се именују -препознају
и
активности: jump, swim, именујуврстеактивности;
play tennis, play football,
-опишуштамогу, умеју и штане,
run…
једноставнимјезичкимсредствима;
употреба
модалног
-разумејуважностфизичкеактивности
глагола can –I can play
и наученекевежбенаенглеском;
tennis but I canʼt swim.
- дијалошки модел- Can she
play basketball? No, she
canʼt. Yes, she can.
- команде: Strech your arms
up, bend your knees down,
twist your body to the right...

FOOD –
ХРАНА

- изразе и речи које се -препознају
односе храну –
именујуречивезанезахрану;

и

plums,
beans,peas..

strawberries, разумејуједноставнеисказезаизражав
ањедопадања;
- језичку структуру –I / We
like / don’t like; He likes, he -изразедопадањеилинедопадање;
doesnʼt like
- језичке структуре: Whatʼs поставепитањавезаназаизражавањед
your favourite food?
опадања и недопадања;
- пирамиду исхране: fats, -разумејузначајздравехране
и
sugar, sweets, grains, protein, исхране;
fruit, vegetables, dairy
поштујуправилаучтивекомуникације
.
- кратку причу која се
односи на тему
THINGS
WE DO-

- изразе и речи које се -препознају
и
односе на свакодневне именујуречивезанезасвакодневнеакт
активности:
cleaning,

СТВАРИ
КОЈЕ
РАДИМ
О

sleeping, drinking, eating, ивности;
reading...
-кажуштараде у овомтренутку ;
- језичке структуре: What
are you doing?
поставепитањедругомеинтересујући
Iʼm sleeping...
сезаактивносткојуобавља
у
томтренутку
- језичке структуре: Are
you walking? Yes, I am./ No,
Iʼm not.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИК АКТИВНОСТИ
Е
И
УЧЕНИКА
МЕТОДЕ
РАДА

АКТИВНОСТИ

Кооперат
ивна

Наставникмотивише
ученикезарад;
подстичесарадњу и
самосталност
у
раду, креативно /
критичкомишљење;
пружаподршку;
прати
и
евидентирарад
и
напредовањеученик
а.

Ученицислушају
и
реагујунаупутстванаставниканаст
раномјезикуилисааудио-записа
(слушај, пиши, повежи, одреди,
пронађи, алии наактивности у
Интеракт
везисарадом у учионици: нацртај,
ивна
исеци,
обој,
отвори
/
затворисвеску, итд.). Раде у
Перцепт паровима,
малим
и
ивне
великимгрупама (мини-дијалози,
играпоулогама, симулацијеитд.).
-Игре
примерен Мануелнеактивности
презентација,
е узрасту (израдапаноа,
зиднихновина, постера и сл.).
и
дидактич Вежбајуслушања
ком
(премаупутствиманаставникаилис
захтеву
ааудио-записаповезатипојмове,
(за
додатиделовеслике,
загревањ допунитиинформације,
е,
селектоватитачне
и
развијањ нетачнеисказе,
е пажње утврдитихронологију и сл.).
и
концентр
ације,
јачање
мотиваци
је,
увођење
нове
језичке
грађе или
пак
утврђива

НАСТАВНИКА

РЕСУРС НАЧИН
И
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕ
НОСТИ
ИСХОДА
-

Форматив
У но
и
ченици
сумативно
оцењивањ
е
Наставн
Идентифи
ици
кација
ситуација
Учиони у којима
ца
ће
ученици
и
Дидакти стећи
показати
чка
средства понашање
у складу
и
материја са
прописани
ли
м
исходима.
Уџбениц Инструмен
и
ти
за
проверава
Искуств ње
остваренос
о
ученика ти
прописани
-Слике
х исхода
(разговор,
-Краћи
текстови посматрањ
е,
-цд
петнаесто
минутне
дигитал провере
ни
знања,

ње).
Класира
ње
и
упоређив
ање (по
количини
, облику,
боји,
годишњи
м
добима,
волим /
не волим,
компарац
ије...).
Заједнич
ко
прављењ
е
илустров
аних
материја
ла
(планира
ње
различит
их
активнос
ти,
,
програм
приредбе
или неке
друге
манифест
ације).

уџбениц
и

диктати,
планиране
провере
знања,
годишња
провера
знања,
пројектни
задаци).
Примена
инструмен
ата
прикупља
ња
података и
њихово
поређење
са
прописани
м
исходима.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
Редни Број
број
часова
наставне

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ПО НИВОИМА

теме
За
За
обраду остале
типове
часа
1.

1

2

Стандардипо нивоима:

WELCOMEДОБРО
ДОШЛИ

Септембар

Основни: 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.
Средњи:1.2.1.1.2.2.
1.2.3.1.2.4.1.3.1.
Напредни: 2.1.1.2.1.2. 2.1.7.
2.1.8.2.2.1. 2.2.2.2.2.3.2.2.4.

2.

4

4

NATURE
ПРИРОДА

Септембар
октобар

Основни:
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.
1.1.13.1.1.16.
Средњи: 1.2.1.1.2.2.1.2.3.
1.2.4.
Напредни: 2.1.1.2.1.2. 2.1.7.
2.1.8.2.2.1. 2.2.2.2.2.3.
2.2.4. 2.1.12. 2.1.15.
2.1.22.2.3.1.

3.

4

5

ME- ЈА

Октобар
новембар

Основни: 1.1.1. 1.1.2.1.1.3.
1.1.4. 1.1.5.1.1.11. 1.1.12.
1.1.13.
Средњи: 1.2.1.1.2.2.1.2.3.
1.2.4.
Напредни: 2.1.12.2.1.15.
2.1.22.2.3.1.

4.

4

4

PETSКУЋНИ
ЉУБИМЦИ

Новембар

Основни: 1.1.1. 1.1.2.

децембар

1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.1.1.11.
1.1.13.1.1.20.
Средњи: 1.2.1.1.2.2. 1.2.3.
1.2.4.1.3.1.

5.

4

4

HOME- ДОМ

Децембар
јануар

Основни: 1.1.1. 1.1.2.1.1.3.
1.1.4. 1.1.5.1.1.12.1.1.13.
1.1.17.1.1.20.
Средњи: 1.2.1.1.2.2. 1.2.3.
1.2.4.1.3.1.
Напредни: 2.1.3.2.1.13
2.1.14.2.1.22.

6.

/

1

FESTIVALCHRISTMASПРАЗНИЦИ
БОЖИЋ

јануар

Основни: 1.1.1. 1.1.2.1.1.3.
1.1.4. 1.1.5.1.1.11. 1.1.12.
1.1.13. 1.1.15.1.2.1. 1.2.4.
1.3.1. 2.1.1. 2.1.2.
Средњи: 1.1.10.
1.1.21. 1.1.22.
Напредни: 2.1.3.2.1.12.

7.

4

5

CLOTHESОДЕЋА

јануар,фебруар, Основни: 1.1.1. 1.1.2.
март
1.1.3. 1.1.4.
1.1.5.1.1.11.
1.1.12. 1.1.13. 1.1.20.
1.3.1.
Средњи: 1.1.10.1.1.21. 1.1.22.
2.1.3.
Напредни: 2.1.13.2.1.15.
2.1.22.2.3.1.

8.

4

4

SPORTSСПОРТОВИ

Март, април

Основни:1.1.1. 1.1.2.
1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.
1.1.13. 1.1.12. 1.1.20.
Средњи: 1.1.10.1.1.20. 1.1.21.
1.1.22.2.1.3.
Напредни: 2.1.13.2.1.15.
2.1.22.

9.

/

1

FESTIVALEASTERПРАЗНИЦИ

април

Основни: 1.1.1. 1.1.2.1.1.3.
1.1.4. 1.1.5.1.1.11. 1.1.12.
1.1.15. 1.2.1. 1.2.4.

1.3.1. 2.1.1.

УСКРС

Средњи: 1.1.10.1.1.14.
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.
2.1.3. 2.1.12
Напредни: 2.1.3.
2.1.12.
10.

4

4

FOOD- ХРАНА

Април, мај

Основни:1.1.1.
1.1.2.1.1.3.
1.1.4. 1.1.5.1.1.14. 1.3.1.
Средњи: 1.2.1.1.2.2. 1.2.3.
1.2.4.1.3.1.
Напредни: 2.3.1.2.1.32.1.12.

11.

4

5

THINGS
WE Мај, јун
DO- СТВАРИ
КОЈЕ РАДИМО

Основни: 1.1.1. 1.1.2.1.1.3.
1.1.4. 1.1.5.1.1.13. 1.1.17.
Средњи: 1.2.1.1.2.2. 1.2.3.
1.2.4.1.3.1.
Напредни: 2.1.12.2.1.13.
2.1.15.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ МАТЕМАТИКА
Годишњифондчасова: 180 ( обрада-70, остало-110)
Циљ: наставе и учењаматематикеједаученик, овладавајућиматематичкимконцептима,
знањима
и
вештинама,
развијеосновеапстрактног
и
критичкогмишљења,
позитивнеставовепремаматематици,
способносткомуникацијематематичкимјезиком
и
писмом
и
применистеченазнања
и
вештине
у
даљемшколовању
и
решавањупроблемаизсвакодневногживота,
као
и
даформираосновзадаљиразвојматематичкихпојмова.
Међупредметнекомпетенције:
комуникативна,
заучење,
зарадсаподацима,
зарешавањепроблема, естетичка ,дигитална, засарадњу, предузетничка, заодговорноучешће у
демократскомдруштву, заодговоранодноспремаоколини.
Кључнипојмови: бројевипрвехиљаде, разломак, децималнизаписброја, круг, троугао,
правоугаоник, квадрат, угао, паралелнеправе, нормалнеправе, појамповршине, једначине и
неједначине, мерењедужине, масе, времена и запреминетечности.
ОБЛАС
Т/ТЕМ
А

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученикћебити
у стањуда:

МЕЂУПРЕД
МЕТНА
ПОВЕЗАНОС
Т

1.
Бројеви
(обрада
-53,
остало 83)

Бројевипрвехиљаде.
Сабирање и одузимање
(усмени
и
писменипоступак).
Множењеједноцифренимбр
ојевима и бројем 10 и

прочита,
запише
и
упоредибројевепрвехиљаде
и
прикажеихнабројевнојправој;
прочитабројзаписанримскимцифра
ма
и
напишедатибројримскимцифрама

Ликовнакулту
ра -Цртање Бојење.
Природа

и

дељењебројевимапрведесет
ицеса и безостатка (усмени
и
писменипоступак).
Зависнострезултатаодпроме
некомпонената.
Једначинеоблика: a + x = b,
a – x = b, x – a = b, a × x = b.
Неједначинеоблика: a ± x <
b, a ± x > b, x – a < b, x – a >
b. Римскецифре D, М.
Разломациоблика m/n (m<n

друштво
Смеровикрета
извршичетириосновнерачунскеопе
ња
рације, писмено и усмено (до
Сналажење у
1.000);
времену
поделибројбројемпрведесетице, са
и безостатка, и проверирезултат;
проценивредностизразасаједномра
Српскијезик чунскомоперацијом;
Описивање и
израчунавредностбројевногизразас
писањеСастав
анајвишетрирачунскеоперације;
љање
и
одредидесетице
и
писањекраћег
стотиненајближедатомброју;
текстарешиједначинусаједномрачунском текстуалногза
операцијом;
датка. Читање
(до 1.000);

одреди
и
запишескупрешењанеједначинесас
4.Физичко и
абирањем и одузимањем;
здравственова
решипроблемскизадатаккористећи спитање
бројевниизразилиједначину;
Природниобл
ицикретања
уочи делове целине и запише
разломке;упоредиразломкесаједнак
имимениоцима

2.
Геометр
ија
(обрада12,
остало2
0)

Узајамниположајиправих
(паралелнеправе
и
правекојесесеку).
Угао,
врстеуглова.
Троугао,
врстетроуглова. Кружница
и круг. Правоугаоник и
квадрат.Обимтроугла,
квадрата и правоугаоника.
Цртањепаралелних
и
нормалнихправихпомоћуле
њира. Конструкцијетроугла
и
кружнице.
Пресликавањегеометријски
хфигуранаквадратнојмрежи
.

резултатмерењадужинезапишедеци
малнимбројемсаједномдецималом;

Ликовнакулту
ра

уочи
и речимаопишеправилозанастајањеб Цртањегеомет
ројевногниза;
ријскихфигура
и линија
чита
и
користиподаткепредстављенетабел -Бојење
арноилиграфички
(стубичастидијаграм
и
Природа
и
сликовнидијаграм);
друштво
цртапаралелне и нормалнеправе,
-Кретање
правоугаоник и квадрат;
конструишетроугао и круг;
Српскијезик
именујеелементеугла,
правоугаоника, квадрата, троугла и -Читање
круга;
разликујеврстеуглова и троуглова; Писањелатини
одредиобимправоугаоника,
це

квадрата
и
троугла,
применомобрасца;
Физичко
и
опишеособинеправоугаоника
и
здравственова
квадрата;
спитање
пресликагеометријскуфигуру
у
квадратнојилитачкастојмрежинаос
Природниобл
новузадатогупутства;
ицикретања
користигеометријскиприбор
и
софтверскеалатезацртање;
3.
3.
Мерење
и мере
(обрада5,
остало7)

Мерењемасе (kg, g, t).

чита,
упореди
и Ликовнакулту
претварајединицезамерењедужине, ра
-Мерењевремена (деценија,
масе,
запреминетечности
и
век, секунд).
-Цртање
и
времена;
бојење
-Мерењедужине (mm, km).
упоредивеличине (дужина, маса,
-Мерењезапреминетечности запреминатечности и време);
(l, dl, cl, ml, hl).
Музичкакулту
измериповршинугеометријскефигу
ра -Бројалице,
резадатоммером (правоугаоником,
песме
Мерењеповршинегеометриј квадратом и троуглом);
скихфигуразадатоммером.
-примењујеконцептмерења
у
и
једноставнимреалнимситуацијама. Природа
друштво
- Сналажење
у времену
Српскијезик
-Састављање
и
писањекраћег
текста
текстуалногза
датка.
-Читање
Физичко
и
здравственова
спитање
-Поскоци,
скокови
и
вежбеобликов
ања
-бројање

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ АКТИВН
И
ОСТИ
МЕТОДЕ
УЧЕНИК
РАДА
А

АКТИВНО
СТИ

Кооперати
вна

Припремањ
е,
организова
ње,
посматрање,
праћење,
објашњавањ
е, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање,
предвиђање,
проверавањ
е,
вредновање,
саопштавањ
е,
иницирање,
слушање,
праћење,пр
оцењивање,
идентифико
вање,
поређење,
одлучивање
, разговор,
читање,

Слушање,
разговор,
поставља
њепитања,
памћење,
Интеракти
посматра
вна
ње,
уочавање,
Перцептив разликова
не
ње,
именовањ
Амбијента е, цртање,
лноучење бојење,
описивањ
- Игра
е, играње
- Цртање
- Певање
Учењекро
зигру
Демонстра
ција
(показива
ње)
- Разговор
Учењепом
оделу

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА

- Ученици

Формативно
и
сумативнооцењивањеИде
нтификацијаситуација у
којимаћеученицистећи и
показатипонашање
у
складусапрописанимисхо
дима.

НАСТАВН
ИКА

цртање

- Наставници
- Родитељи
- Двориште
- Учионица

- Дидактичкасредства и Инструментиза
материјали-УџбенициИскуствоучен проверавањеоствареност
ипрописанихисхода
икаФотографијеСлике
(разговор, посматрање,
Краћитекстови
десетоминутнепроверезн
ања,
диктати,
Апликације
тематскепроверезнања,
годишњапроверазнања,
мерењабрзинечитања и
писања).
Применаинструменатапр
икупљањаподатака
и
њиховопоређењесапропи
санимисходима.

МАТЕМАТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
Ред
ни
бро
ј
нас
тавне

Број
часо
ва

НАЗИВ
НАСТАВН
Е ТЕМЕ

Временс ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
ка
динамик
а

тем
е
За
обр
аду

1.

53

За
оста
ле
типо
ве
часа
83

Стандардисакомплетнимтекстомзасвакистандар
д:

Блокброј
евадо
1000

Септембарјун

Основниниво
Природнибројеви и операцијесањима
1МА.1.1.1. знадапрочита и запишедатиброј,
умедаупоредибројевеповеличини
и
прикажебројнадатојполуправој
1МА.1.1.2.
рачунавредностбројевногизразасанајвишедвео
перацијесабирања
и
одузимања
у
оквирупрвехиљаде
1МА.1.1.3.
множи
и
делибезостатка(
троцифренебројевеједноцифреним
)
у
оквирупрвехиљаде
1МА.1.1.4.
умеданаосновутекстаправилнопоставиизразсај
едномрачунскомоперацијом
1.МА.1.1.5. умедарешаваједноставнеједначине
у оквирупрвехиљаде
Разломци
1МА.1.3.1.
умедапрочита
и
формалнозапишеразломак n 1 ( n< 10) и
препознањеговграфичкиприказ
1МА.1.3.2. умедаизрачунаполовину, четвртину
и десетинунекецелине
Средњиниво
Природнибројеви и операцијесањима
1МА.2.1.1.

умедаприменисвојстваприроднихбројева
(паран, непаран, највећи, најмањи, предходни,
следећиброј) и разумедекаднибројевнисистем
1МА.2.1.2. умедаодредидесетицу, стотину и
хиљадунајближудатомброју 1МА2.1.3.сабира
и
одузима,
рачунавредностизраза
1МА2.1.4.рачунавредностизраза
с
највишедвеоперације
1МА2.1.5.уме
дарешаваједначинеРазломци
1МА.2.3.1. умедапрепознаразломак b a (b≤10,
a<
b)
кадајеграфичкиприказаннафигуриподељенојна
b делова
1МА.2.3.2. умедаизрачуна n-тидеонекецелине
и обрнуто, упоређујеразломкеоблика n 1 (n< b)
1МА.3.3.2. знадаизрачунадео b a (b≤10, a< b)
некецелине и користито у задацима
Напредни ниво
Природни бројеви и операције са њима
1МА.3.1.1.
умедаприменисвојстваприроднихбројева
решавањупроблемскихзадатака

у

1МА.3.1.2. знасвојстваоперацијасабирања и
одузимања и умедаихпримени.
1МА.3.1.3.
умедаизрачунабројевнувредностизразасавише
операција, поштујућиприоритет
1МА.3.1.4.
умедарешавасложенијепроблемскезадаткедате
у
текстуалнојформи
1МА.3.1.5.
умедаодредирешењанеједначинесаједномопер
ацијом
2.

5

7

Мерење
и мере

мај-јун

Основниниво
Мерење и мере
1МА.1.4.1.
умедаизразиодређенусумуновцапрекоразкичит
ихапоена
и
рачунасановцем
у
једноставнимситуацијама
1МА.1.4.2.
знакојујединицумередаупотребизамерењезада
тезапреминетечности( l, dl,ml )
1МА.
1.4.3.
знакојујединицумередаупотрбизамерењезадат

емасе( g, kg,t )
1MA. 1.4.4. умедачитаједноставнијеграфиконе,
табеле и дијаграме
Средњиниво
Мерење и мере
1МА.2.4.1.
умедаизразиодређенусумуновцапрекоразкичит
ихапоена
и
рачунасановцем
у
сложенијимситуацијама
1МА.2.4.2.знајединицезавреме
(секунда,
минут,
сат,
дан,
месец, година)
и
умедапретваравеће
у
мање
и
поредивременскеинтервале
у
једноставнимситуацијама
1МА.2.4.3.
претварајединицезамерењезапреминетечности
извећих у мање
1МА.2.4.4.
претварајединицезамерењемасеизвећих
мање

у

1МА.2.4.5.
умедакористиподаткеприказанеграфичкиилита
беларно у решавањуједноставнијихзадатака и
умеграфичкидапредставидатеподатке
Напредниниво
Мерење и мере
1МА.3.4.1.
знајединицезавреме
(секунда,
минут, сат, дан, месец, година,век) и
умедапретвараизједнејединице у другу и
поредивременскеинтервале
у
сложенијимситуацијама
1МА.3.4.2.
претварајединицезамерењезапреминетечности
1МА.3.4.3. претварајединицезамерењемасе
3.

12

20

Геометр
ија

децембарјан
уар
април

Основниниво
Геометрија
1МА.1.2.1. умедаименујегеометријскеобјекте у
равни (квадрат, круг,троугао, правоугаоник,
тачка, дуж, права, полуправа, и угао) и
уочавамеђусобнеодноседвагеометријскаобјект
а у равни (паралелност, нормалност,
припадност)
1МА.1.2.2.

знајединицезамерењедужине

и

њиховеодносе
1МА.1.2.3.
користипоступакмерењадужинеобјекта,
приказаногнаслици,
причемуједатамернајединица
1МА.1.2.4.
користипоступакмерењаповршинеобјекта,
приказаногнаслици,
причемуједатамернајединица
Средњиниво
Геометрија
1МА.2.2.1.
уочавамеђусобнеодносегеометријскихобјеката
у равни
1МА.2.2.2. претварајединицезамерењедужине
1МА.2.2.3. знајединицезамерењеповршине и
њиховеодносе
1МА.2.2.4.
умедаизрачунаобимтроугла,
квадрата и правоугаоникакадасуподацидати у
истиммернимјединицама
1МА.2.2.5. умедаизрачунаповршинуквадрата и
правоуаоникакадасуподацидати
у
истиммернимјединицама
1МА.2.2.6. препознајемрежукоцке и квадра и
умедаизрачунањиховуповршинукадасуподаци
дати у истиммернимјединицама
Напредниниво
Геометрија
1МА.3.2.1.
претварајединицезамерењеповршинеизвећих у
мање
1МА.3.2.2.
умедаизрачунаобимтроугла,квадрата
правоугаоника

и

1МА.3.2.3. умедаизрачунаповршинуквадрата и
правоугаоника
1МА.3.2.4.
умедаизрачунаобим
површинусложенихфигура
равникадасуподацидати
истиммернимјединицама

и
у
у

1МА.3.2.5. умедаизрачуназапреминукоцке и

квадракадасуподацидати
истиммернимјединицама

у

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПРИРОДА И ДРУШТВО
Годишњифондчасова: 72 (обрада-41, остало-31 часова)
Циљ:
учењапредметаприрода
и
друштвојестеупознавањесебе,
свогприродног
и
друштвеногокружења и развијањеспособностизаодговоранживот у њему.
Међупредметнекомпетенције:комуникативна,
заучење,
зарадсаподацима,
зарешавањепроблема, естетичка ,дигитална, засарадњу, предузетничка, заодговорноучешће у
демократскомдруштву, заодговоранодноспремаоколини.
Кључнипојмови: крај, човек, животнезаједнице, оријентација у времену и простору,
прошлосткраја, кретање, материјали.
ОБЛА
СТ/ТЕ
МА

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученикћебит
и у стањуда:

МЕЂУПРЕДМЕТ
НА
ПОВЕЗАНОСТ

1.
ПРИРО
ДА,
ЧОВЕК
,
ДРУШ
ТВО
(обрада
-15,
остало1
3))

Облицирељефа: узвишења
(подножје,
стране,
обронци, врх), равнице и
удубљења.
Рељеф
у
момкрају.
Површинскеводе: река и
њенепритоке
(лева
и
деснаобала); бара и језеро.
Површинскеводе
у
момкраја.
Групељуди:
становници и народикраја
(права и обавезе; обичаји;
суживот). Производне и
непроизводнеделатности и
њиховамеђузависност.
Село
и
град,
њиховаповезаност,
зависност
и
међуусловљеност. Значај
и
улогасаобраћаја.
Путнички,
теретни
и
информационисаобраћај.
Безбеднопонашањеученик
анасаобраћајницама
у
крају.
Опремазабезбеднувожњур
олера,
тротинета
и
бицикла. Течно, гасовито
и
чврстостањеводеКружење
воде
у
природи.
Променепризагревању и
хлађењуваздуха
(променатемпературе,

идентификујеобликерељефа
и
површинскихвода у свомкрају;
одредиположајзадатогобјекта
у
односунаистакнутеобликерељефа
и површинскеводе у свомкрају;
илуструјепримеримакакорељеф и
површинскеводеутичунаживотљу
ди
у
крају;
примениправиладруштвеноприхв
атљивогпонашањапоштујућиправ
а,
обавезе
и
различитостимеђуљудима;
повежеразличитазанимања
и
делатностисапотребамаљуди
у
крају у комеживи; повежеврсте и
значајсаобраћаја
у
свомкрајусапотребамаљуди;
примениправилабезбедногпонаша
ња у саобраћају; разликујечврсто,
течно
и
гасовитостањеводе
уприроди и свакодневномживоту;
повежетемпературнепроменесапр
оменамазапремине
и
кретањаваздуха;
очитавредноститемпературеводе,
ваздуха и телапомоћутермометра;
прикажевеземеђуживимбићима у
различитимживотнимзаједницама
помоћуланацаисхране;
илуструјепримеримаодговоран и
неодговоранодносчовекапремажи
вотнојсредини; применипоступке
(мере)

Ликовнакултура:
Цртање и бојење
Музичкакултура
Певање
и
слушањепесама
Грађансковаспита
њеОсећања
и
потребеУважавањ
е и комуникација
Дечјаправа
Српскијезик
Причање
описивање

и

запремина
и заштитеодзаразнихболести;
кретањеваздуха).
Мерењетемпературеводе,
ваздуха
и
тела.
Условизаживот,
ланацисхране
и
међусобниутицаји
у
животнимзаједницама:
Копненеживотнезаједнице
:
шуме,
ливаде
и
пашњаци;
Воденеживотнезаједнице:
баре, језера и реке.
Култивисанеживотнезајед
нице:
воћњаци,
повртњаци,
њиве
и
паркови.
Значај
и
заштитаземљишта
и
копненихживотнихзаједни
ца. Значај и заштитавода и
воденихживотнихзаједниц
а. Животнезаједнице у
момкрају
и
човеководноспремањима.
Начинипреношења
и
мерезаштитеодзаразнихбо
лести
(грип,
заразнажутица, варичеле)
и
болестикојепреносеживот
иње (крпељи, вашке).

2.
ОРИЈЕ
НТАЦ
ИЈА У
ПРОСТ
ОРУ И
ВРЕМ
ЕНУ
(обрада
-5,
остало3)

Главнестранесвета.
Умањеноприказивањеобје
ката и приказивањеиз
,,птичије”
перспективе.
Планнасеља.
ГеографскакартаРепублик
еСрбије:
картографскебоје,
картографскизнаци).
Мојкрајнагеографскојкарт
иРепубликеСрбије.

сеоријентише
у
просторупомоћукомпаса
и
оријентираизприроде/окружења;
опишепуткојимсеможестићиодјед
недодругетачкепомоћуплананасе
ља;
идентификујегеографскеобјекте у
свомкрајукористећигеографскука
ртуРепубликеСрбије;

Ликовнакултура:
Цртање и бојење
Музичкакултура:
Певање
и
слушање

Српскијезик:
користивременскеодреднице
(година,
деценија,
век)
у Описивање
Временскеодреднице
свакодневнимситуацијама
и причање
(датум, година, деценија и приликомописивањадогађајаизпр
век).
ошлости;

и

Физичко
издравственовасп
итање
Природниоблици
кретања
Елементарнеигре
саодредницамазав
реме
Грађансковаспита
ње: Сарадња
Уважавањеразлич
итости.
3.
ПРОШ
ЛОСТ
(обрада
-6,
остало5)

4.КРЕТ
АЊЕ
(обрада
-4,
остало
–
3
часа)

Историјскиизвори
(материјални, писани и
усмени).
Садашњост,
прошлост,
будућност:
догађаји, људи и промене
у
момкрају.
Породичнапрошлост
(преци и потомци) и
знаменитиљудикраја.
Начинживотаданас и у
прошлости:
занимања,
одевање,
исхрана,
дечијеигре.

користивременскеодреднице
(година,
деценија,
век)
у
свакодневнимситуацијама
и
приликомописивањадогађајаизпр
ошлости;
прикупи
и
представиподатке
о
прошлостипородице
и краја;
повежејачинуделовањанателосањ
еговимпређенимрастојањем;

Кретањетелапопутањи
(праволинијско
и
криволинијско).
Утицајјачинеделовањанап
ређенорастојањетела.
ДејствоЗемљинетеже
–
падањетела.Утицајоблика
теланабрзинупадања.
Изворисветлости
(природни и вештачки).
Каконастајесенка – облик
и
величинасенке.
Кретањепроизводизвук:
треперењезатегнутежице,
гласнихжица;
различитизвуци
у
природи.
Звуккаоинформација.
Заштита од буке.

повежејачинуделовањанателосањ
еговимпређенимрастојањем;
доводи
у
везубрзинупадањателасањеговим
обликом; разликујеприродне и
вештачкеизворесветлости;

ЛиковнакултураЦ
ртање, бојење и
вајање
Музичкакултура
Певање
и
слушање
СрпскијезикОпис
ивање
Причање
Ликовнакултура:
Цртање и бојење.
Фотографије.

Музичкакултура
Певање
и
повежепроменувеличине
и
слушање
положајасенкесапроменомположа
јаизворасветлости;
повежепроменујачинезвукасапро Српскијезик:
меномудаљеностиодњеговогизвор Описивање
а;
Причањенаоснову
слика
и
сопственогискуст
ва.
Математика:
Мерење и мере

Физичко
и
здравственоваспи
тање:
Природниоблици
кретањаЕлемнтар
неигре
5.МАТ
ЕРИЈА
ЛИ
(обрада
-11,
остало6)

Променематеријала:
повратне
(истезање,
савијање,
ширење/
скупљање;
испаравање,
кондензовање,
топљење/очвршћавање) и
неповратне (сагоревање,
рђање).
Сличности
и
разликемеђутечностима
(вода,
уље,
детерџентзапрањесудова,
мед, млеко, сокодлимуна).
Вода
и
другетечностикаораствара
чи.
Зависностбрзинераствара
њаодуситњеностиматерија
ла, температуретечности и
мешања.

-разликујеповратне
и
неповратнепроменематеријала;
уочисличности
и
разликемеђутечностима – тече,
променљивостоблика;
провидност,
боја,
густина;
одаберематеријалекојипотоплотн
ојпроводљивостинајвишеодговара
јуупотреби
у
свакодневномживоту;

Ликовнакултура:
Цртање и бојење.
Музичкакултура:
Певање
и
свирање

Српскијезик:
Описивање.
објасникакорециклажапомажеочу Причање
на
вањуприроде;
основуслике
и
изведеједноставнеогледе/експери сопственогискуст
менте
и ва
повежерезултатсаобјашњењем/зак
ључком; сарађујесадругима у
групиназаједничкимактивностима Физичко
и
; представирезултатеистраживања здравственоваспи
(писано,
усмено, тање:
помоћулентевремена,
Power Правилноодевање
Pointпрезентацијом и/илицртежом
и др);

Топлотнапроводљивостма
теријала.
Ваздухкаотоплотниизолат
ор
у
природи
и
свакодневномживоту
повежерезултатерадасауложеним
(крзно
и
перје;
трудом
слојевитооблачење,
вуненерукавице,
грађевинскиблокови,
термос-боца).
Значајрециклаже.
Разврставањеотпадаодпла
стике, стакла, папира,
метала.
Рационалнапотрошња.
Међусобниутицајчовека и
окружења
(начиннакојичовекмењаок
ружење), утицајназдравље
и
животкрозправилапонаша
њакојидоприносеодрживо
мразвоју.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И
МЕТОДЕ
РАДА

АКТИВНО АКТИВН
СТИ
ОСТИ

Кооперати
вна

Припрем
ање,
организо
вање,
посматра
ње,
праћење,
објашњав
ање,
помагање
,
показива
ње,
вођење,
подстица
ње,
предвиђа
ње,
проверав
ање,
вреднова
ње,
саопштав
ање,
иницира
ње,
слушање,
процењив
ање,
идентифи
ковање,
поређење
,
одлучива
ње,
разговор,
читање,
цртање

РЕСУРСИ

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА

- Ученици

Формативно и сумативнооцењивање.
Идентификацијаситуација
у
којимаћеученицистећи
и
показатипонашање
у
складусапрописанимисходима.
Инструментизапроверавањеостваренос
типрописанихисхода(разговор,
посматрање,
праћење,
тематскепроверезнања).
Применаинструмената

УЧЕНИКА НАСТАВ
НИКА

Слушање,
памћење,
посматрањ
е,
препознава
Интеракти
ње,
вна
експериме
нтисање,
Перцептив описивање
не
,
процењива
Амбијента ње,
груписање,
лноучење
праћење,
- Игра
бележење,
практикова
Цртање
ње,
Певање
стварање,
играње,
Учењекроз осмишљав
ање,
игру
сарађивањ
е,
Демонстра
одређивањ
ција
е,
(показивањ
упоређива
е)
ње,
Разговор
разговор,
Учењепом постављањ
епитања,
оделу
причање,
замишљањ
е, цртање,
бојење,
читање,
образлага
ње

Наставници
- Родитељи
- Двориште
- Учионица

Дидактичка
средства и прикупљањаподатака
и
материјали
њиховопоређењесапрописанимисходим
а.
Искуствоуч
еника
Фотографиј
е
- Слике
Краћитекст
ови
Компактдис
кови
-Апликације
-Природна
и
друштвенас
редина
Предметииз
окружења
Стручналит
ература
-Библиотекa

ПРИРОДА И ДРУШТВО – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
Ре
дн
и
бр
ој
нас
тавн
е

Бро
ј
час
ова

НАЗИВ
НАСТА
ВНЕ
ТЕМЕ

Временск
а

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА

динамика

те
ме

1.

За
обр
аду

За
оста
ле
типо
ве
часа

15

13

Стандардисакомплетнимтекстомзасвакистандард:

Приро септембаро
да
– ктобар
човек
мај
јун
друшт
во

Основниниво
1ПД.1.1.1.правиразликуизмеђуприроде
производаљудскограда

и

1ПД.1.1.2.зна ко и штачиниживу и неживуприроду
1ПД.1.1.3.зна заједничкекарактеристикеживихбића
1ПД.1.1.4.уме
дакласификујеживабићапремаједнојодследеђихкат
егорија:
Изгледу,начинуисхране,кретања
и
размножавања
1ПД.1.1.5.препознаје
и
именуједеловетелаживихбића
1ПД.1.1.6.разликујестаништапремаусловимаживот
а и живимбићима у њима
Средњиниво
1ПД.2.1.1.разумеповезаностживе
и
неживеприроденаочигледнимпримерима
1ПД.2.1.2.зна
основнеразликеизмеђуживотиња,биљака и људи
1ПД.2.1.3.примењује
вишеструкекритееријумекласификације живихбића
1ПД.2.1.4.знаулогуосновнихделоваживихбића
1ПД.2.1.5.разумеповезаностусловаживота
и
живихбића
у
станишту
1ПД.1.2.6.разумемеђусобнузависностживихбића у
животнојзаједници
1ПД.2.2.3.знаосновнемерезаштитеживе
и
неживеприродекаоприроднихресурса

Напредниниво 1ПД.3.1.1.разумеповезаностживе и
неживеприроденамањеочигледнимпримерима
1ПД.3.1.2.разумефункционалнуповезаностразличит
ихделователаживихбића
2.

4

3

Оријен
тација

новембарде
цембар

Основниниво
1ПД.1.4.2.
знапомоћучегасељудиорјентишу
у
простору-ЛЕВА И ДЕСНА СТРАНА,СТРАНЕ
СВЕТА,АДРЕСА,
КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ОБЈЕКТИ
1ПД.1.4.3..3.
умедаодредистранесветапомоћусунца
1ПД.1.4.4.знајединицеза
мерењевременадан,недеља,
месец,година,деценија,век
1ПД.1.4.5.уме
дапрочитатраженеинформацијесачасовника
и
календара
Средњиниво
1ПД.2.4.23.умедапронађетраженеулице
објектенапланунасеља

и

1ПД.2.4.4.умедапронађеосновнеинформацијенагеог
рафскојкартиСрбије-највећа
и
најважнијанасеља,обликерељефа
и
површинскихвода 1пПД.2.4.5.уме дапронађе и
упишетраженеинформацијеналентивремена
Напредниниво
1ПД.3.4.1.умедачитагеографскукартупримењујућиз
нања
о
странамасвета
и
значењугеографскихзнакова
3.

6

5

Прошл
ост

фебруар

Основниниво

март

1ПД.1.6.1.знасвеосновнеобликерељефа
површинскихвода

и

1ПД.1.6.2.знаосновнетиповенасеља
њиховекарактеристике

и

1ПД.1.6.3.знагеографскиположај
и
основнеодредницедржавеСрбије.територија,границе,главниград,симболи,становниш
тво
1ПД.1.6.4.знанајважниједогађаје,појаве
личностиизпрошлости

и

1ПД.1.6.5.знаосновнеинформације
о
начинуживотаљуди у прошлости 1ПД.1.6.6.зна

штасуисторијскиизвори и именујеих
Средњиниво
1ПД.2.6.1.препознаје
и
именујеобликерељефа и површинскихвода у
свомместу
и
у
околини
1ПД.2.6.2.зна
основнеодликерељефа и вода у државиСрбији
1ПД.2.6.3.разумеповезаностприродногеографскихфактора-рељефа,вода,климе-и
делатностиљуди
1ПД.2.6.4.знаредоследкојимсусејављаливажниисто
ријскидогађаји,појаве и личности 1ПД.2.6.5.уочава
сличности и разликеизмеђуначинаживотанекад и
сад
1ПД.2.6.6.препознајеосновнакултурна
и
друштвенаобележјаразличитихисторијскихпериода
Напредниниво
1ПД.3.6.1.знаштајепредходило,аштајеуследилонак
онважнихисторијскихдогађаја и појава
4.

11

6

Матер
ијали

фебруар

Основниниво

март

1ПД.1.3.1.знаосновнасвојстваводе,
ваздуха
и
земљишта 1ПД.1.3.2. знадасувода у природи,
ваздух и земљиштесастављениодвишематеријала
1ПД.1.3.3.знадаразличитеживотненамирницесадрж
еразличитесастојке
1ПД.1.3.4.зна
основнасвојстваматеријала: тврдоћа,еластичност,
густина,растворљивост,провидност,намагнетисано
ст
1ПД.1.3.5.знадасвојстваматеријалаодређујуњихову
употребу
1ПД.1.3.6.знапроменематеријалакојенастајузбогпр
оменетемпературе,уследмеханичкогутицаја
и
деловањеводе и ваздуха.
Средњиниво
1ПД.2.3.1.знасложенијасвојстваводе и ваздуха агрегатностање
и
кретање
1ПД.2.3.2.зна
дасуразличитасвојстваводе,ваздуха
и
земљиштапоследицањиховогразличитогсастава
1ПД.2.3.3.разликује
материјалекојисудобрипроводницитоплоте
и
електрицитетаодонихкојитонису
1ПД.12.23.5.разликује
повратне
и

неповратнепроменематеријала
Напредниниво 1ПД.3.3.1.разумекакозагревање и
хлађењеводе и ваздухаутичунапојаве у природи
1ПД.3.3.2.примењујезнања
променамаматеријлазаобјашњењепојава
свомокружењу
5.

4

3

Крета
ње

Април,

Основниниво

Мај,

1ПД.1.4.1.умедапрепознакретањетела
различитимпојавама

Јун

о
у

у

Средњиниво
1ПД.2.4.1.знадакретањетелазависиодсилекојанањег
аделује,врстеподлоге и обликакретања
1ПД.2.4.2.знадасесветлосткрећеправолинијски
Напредни ниво
1ПД.3.4.1.
умедачитагеографскукартупримењујућизнања
странамасвета и значењукартографскихзнакова

о

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Разред: ТРЕЋИ
Годишњифондчасова: 72 часа (обрада-55, остало 17)
Циључењапредметаликовнакултураједасеученик,
развијајућистваралачкомишљење
и
естетичкекритеријумекрозстваралачкирад,
оспособљавазакомуникацију
и
даизграђујепозитиванодноспремекултури и уметничкомнаслеђусвог и другихнарода.
Међупредметнекомпетенције: комуникативна, заучење, естетичка ,дигитална, засарадњу,
предузетничка,
заодговорноучешће
у
демократскомдруштву,
заодговоранодноспремаоколини. Кључнипојмови: простор, облик, линија, боја
ОБЛАСТ/ТЕ
МА
1. МАТЕ
РИЈАЛ
И
(обрада-6,
остало
- 12)

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученикће
бити у стањуда:

Својстваматеријала.
Својстваматеријалазалик
овнообликовање
–
тврдоћа,
еластичност,
растворљивостилипостоја
ност
(промене
у
токусушења,
у
контактусасветлошћу, у
контактусаразличитимсу

поштујеинструкцијезаприпре
мање, коришћење, одржавање
и
одлагањематеријала
и
прибора;
повежеуметничкозанимање и
уметничкизанатсаодговарајућ
импродуктом; -преобликује,
самосталноили
у

МЕЂУПРЕДМ
ЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
1.Српски језик
2.Математика
3.Свет оконас
4. Физичко и
здравственовас
питање

2.
СПОРАЗУМЕ
ВАЊЕ
(обрада-6,
остало-2))

пстанцама
и
подлогама...),
материјаликојимогудасек
ористекаоалатке
(пера,
крзно, длака, лишће,
дрвца...).
Изгледматеријала
–
основне и изведенебоје,
природне
и
створенетекстуре.
Технике.
Односматеријала,
ликовнетехнике и идеје.
Производиуметничкихзан
ата
(накит,
уметничкелутке, шешири,
таписерије,
ћилими,
осликанитекстил,
собнесветиљке и сенила,
грнчарија,
дуборез,
гравуре...).
Значајрециклирања,
уметничкарециклажа

сарадњисадругима, амбалажу
и
предметезарециклажумењајућ
иимупотребнуфункцију;
изразисвоједоживљаје,
емоције,
имагинацију
и
запажањаодабранимматеријал
ом, прибором и техникама; користиодабранеподатке
и
информацијекаоподстицајзаст
варалачкирад;

Говортела.
Поглед,
изразлица, држањетела,
гест
и
кретање,
односвербалне
и
невербалнекомуникације.
Тумачењевизуелнихинфо
рмација.
Визуелнекарактеристикеб
љака и животиња, знаци,
симболи,
униформе,
заставе, ношње... Пејзаж,
портрет,
аутопортрет.
Слика,
текст,
звук.
Краткианимиранифилмов
и, рекламе, билборди...
Лепописање – плакат,
позивнице, честитке...

1. Српскијезик
протумачиједноставневизуелн
2. Математика
еинформације
и
порукеизсвакодневногживота; 3.Светоконас
-укаженасличности
и 4. Физичко и
разликекојеопажа
у здравственовас
уметничкимделима
и питање
традицијиразличитихнарода; изразиодабранесадржајеизраз
омлица,
положајемтела,
покретимаиликретањем;

3.
Композиција.
-распоредиоблике,
боје, 1.Српски језик
КОМПОЗИЦ
Дводимензионалне
и линије
2.Музичкакулт
ИЈА (обрада- тродимензионалнекомпоз и/илитекстурекреирајућиориг
ура
иције,

17, остало- 7)

организацијакомпозиције,
равнотежа.
Орнамент.
Традиционална
и
савременаупотребаорнам
ената, симетрија

4. ПРОСТОР Облици
у
простору.
(обрада-12,
Непокретниобјекти
у
остало - 4)
отвореном
и
затвореномпростору
(споменици,
уметничкадела,
експонати...).
Композиција у простору
–
поставкаизложбе,
уређењепросторије,
уређењешколе,
уређењеоколине
у
локалнојзаједници...
Оптичкеилузијенадводим
ензионалнојподлози,
специјалниефектинасцен
и,
у
филмовима,
игрицама...
Кретање.
Покрет и кретање у
природи, окружењу и
уметничкимделима.

3. Физичко и
здравственовас
-разговарасавршњацима
о
питање
доживљајупростора, дизајна,
уметничких
и
ученичкихрадова,
уважавајућиразличитости;
иналнекомпозиције;

-учествује у обликовању и 1.Српскијезик2
уређењупростора у школи, .Математика
кодкућеили у окружењу;
3.Свет оконас
-разматра, у групи, шта и
4. Физичко и
какојеучио/ла
и
здравственовас
гдетазнањаможеприменити.
питање

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И АКТИВНОСТИ
МЕТОДЕ РАДА
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ

ОперативнаИнте
рактивнаПерцеп
тивнеАмбијента
лноучењеИгра

ПланираОраганизуј
еБирасадржајеУсме
раваРеализујеДемон
стрираОбјашњава

Цртање
Учењекрозигру
Демонстрацја
(показивање)
Разговор
Учењепомоделу

Уочаванапример
има
у
окружењуИмену
јеРазликујеЦрта
УпоређујеПосма
траПрепознаје

РЕСУРСИ

НАСТАВНИКА

Дајеупутства

УченициНастав
нициРодитељи
Природна
и
друштвенасред
ина

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ
ИСХОДА

Формативноо
цењивање.
Ученичкамоти
вација
и
ставови
у
односунаизво
Предметиизокр
ђење
и
ужењаИскуство
стваралаштво.
ученикаДидакт
Квлитетперце
ичкиматеријал
пције
и
Стручналитерат начинразмиш
ураПриборзацр љања.
тањеОкружење Доприносучен

Уџбеник

иказавремегру
пногобликара
да.
Ученикдајере
шењезанекипр
облем
и
одговаранакон
кретнепотребе
. Изражајно и
стваралачкоан
гажовањеучен
ика/креативно
размишљање
и стварање

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
Редн
и
број
наст
авне

Број
часов
а

НАЗИВ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

Временс
ка

ОБРАЗОВНИ
НИВОИМА

СТАНДАРДИ

ПО

динамика

теме
За
За
обрад остал
у
е
типов
е часа
1.

21

7

Стандардисакомплетнимтекстомзасвакист
андард:

Материјали

Септемба
рдецембар

Основни ниво
ЛК.1.1.1. разликује и користи (у
свомраду) основнемедије, материјале и
технике (цртање, сликање, вајање)
визуелнихуметности
Средњи ниво
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свомраду)
основнеизражајнемогућностикласичних и
савременихмедија,
техника
и
материјалавизуелнихуметности
Напредни ниво
ЛК.3.1.1.
познаје
и
користиразличитеизражајнемогућностикл

асичних и савременихмедија, техника и
материјалавизуелнеуметности
2.

16

6

Композиција

Децембар
- март

Основни ниво
ЛК.1.1.1. разликује и користи (у
свомраду) основнемедије, материјале и
технике (цртање, сликање, вајање)
визуелнихуметности
Средњи ниво
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свомраду)
основнеизражајнемогућностикласичних и
савременихмедија,
техника
и
материјалавизуелнихуметности
Напредни ниво
ЛК.3.1.1.
познаје
и
користиразличитеизражајнемогућностикл
асичних и савременихмедија, техника и
материјалавизуелнеуметности
ЛК.3.1.2.
одабираадекватнасредства
(медиј, материјал, технику, поступак)
помоћукојихћенанајбољиначинреализова
тисвоју (одабрану) идеју

3.

4

8

Споразумева
ње

Април
мај

- Основни ниво
ЛК.1.1.3. описујесвојрад и радоведругих
(нпр. исказујеутисак)
Средњи ниво
ЛК.2.1.2.
образлажесвојрад
и
радоведругих (нпр. наводисадржај, тему,
карактеристикетехнике...)
Напредни ниво
ЛК.3.2.4.
уочавамеђусобнуповезаностелемената,
принципа и садржајанасвомраду и
нарадовимадругих.

4.

6

2

Простор

Мај -јун

Основни ниво
ЛК.1.1.2. изводидводимензионалне
тродимензионалнерадове

и

Средњи ниво
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свомраду)
основнеизражајнемогућностикласичних и

савременихмедија,
техника
материјалавизуелнихуметности

и

Напредни ниво
ЛК.3.3.4. разумемеђусобнуповезаност и
утицајуметности и другихобластиживота.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: ТРЕЋИ
Годишњифондчасова: 36 часова
Циључењапредметамузичкекултуреједакодученикаразвијеинтересовање
и
љубавпремамузицикрозиндивидуално
и
колективномузичкоискуствокојимсеподстичеразвијањекреативности,
естетскогсензибилитета
и
духазаједништва,
као
и
одговорногодносапремаочувањумузичкогнаслеђа и културесвог и туђегнарода.
Међупредметнекомпетенције: комуникативна, заучење, естетичка ,дигитална, засарадњу,
предузетничка,
заодговорноучешће
у
демократскомдруштву,
заодговоранодноспремаоколини. Кључнипојмови: певање, свирање, слушање, музичкеигре,
музичкибонтон, нотнописмо.
ОБЛАСТ/
ТЕМА

3. СЛ
У
Ш
АЊ
Е
МУ
ЗИ
КЕ
(об
рад
а-3,
ост
ало
- 1)

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученикће
бити у стањуда:

Композицијеразличитогкарактера
и елементимузичкеизражајности
(мелодијскалинија, темпо, ритам,
динамика). Особинетона: боја
(различитигласови
и
инструменти), трајање, јачина,
тонскевисине.
Музичкидијалог
(хор, глас и хор, глас и
инструмент,
двагласа,
дваинструмента,
једансвирач,
групасвирача,
оркестар).
Различитижанровивезанизауобича
јенеситуације
у
животу.
Музичкаприча. Филмскамузика.
Музичкибонтон.
Музика
и
здравље. Дигитализација.

–
опишесвојаосећања
у
везисаслушањеммузике;
–
примењујеправиланначиндрж
ањатела и дисањаприпевању;
– изговарабројалице у ритму,
узпокрет; – певапослуху и
санотногтекстапесмеразличит
огсадржаја и расположења;

МЕЂУПР
ЕДМЕТН
А
ПОВЕЗА
НОСТ
1.Српски
језик
2.Математ
ика
3.Природа
и друштво
4.
Физичко и
здравстве
новаспита
ње

2.
ИЗВОЂЕ
ЊЕ
МУЗИКЕ
(обрада20, остало10)

Дидактичкемузичкеигре.
Правилaнначинпевања
–
држањетела
и
дисање.
Правилнадикција.
Певањепесамапослухуразличитогс
адржаја
и
карактераПевањепесамаузпокрет.
Певањемодела и наменскихпесама
и
повезивањењиховихпочетнихтоно
ва у тонскомопсегуодхадо це2.
Певање
и
свирањепесамаизнотногтекста.
Дечји и алтернативниинструменти
и
начинисвирањанањима.
Инструменталнапратњапослуху.
Певање
и
извођењемузичкихигараузсвирање
надечјиминструментима
–
песмеузигру,
дидактичкеигре,
музичкедраматизације.
Свирањеинструменталнихаранжма
нанадечјимритмичкиминструмент
има
и
наалтернативнимизворимазвука.
Музичкибонтон.
Особинетона:
боја
(различитигласови
и
инструменти),
трајање
(нотнатрајања),
јачина(динамичкеознаке – пиано,
форте, кре- шендо и декрешендо),
тонскевисине (од це1 до ге1).
Елементимузичкогписма:
линијскисистем, виолинскикључ,
трајањетонова
(половина,
четвртина,
осминаноте
и
одговарајућепаузе) у такту 2/4.
Јединицабројања. Тактирање у 2/4
такту.

1.
Српскијез
ик
2.
Математи
ка
3.Природа
и друштво
4.
Физичко и
повезујекарактерделасаизборо здравстве
минструмента
и новаспита
музичкимизражајнимелемент ње
има;
–
препознамузичкутемуиликара
ктеристичнимотивкојисепона
вља у слушаномделу;
–
повезујепочетнетоновепесама
–
модела
и
једноставнихнаменскихпесам
асатонскомвисином;

Стварањеједноставнеритмичке и
мелодијске (једноставне) пратње.
Музичкапитања и одговори и
музичкадопуњалка
3.
МУЗИЧК
О
СТВАРАЛ
АШТО

Стварањезвучнепричеодпознатих
музичкихсадржаја,
звучнихономатопеја
и
илустрацијанакраћилитерарнитекс
т (учење у контексту)

–
1.Српски
комуницирасадругимакрозизв језик
ођењетрадиционалних
и
2.Математ
музичкихигараузпокрет;
ика
–
свирапослуху
и

(обрада-1,
остало- 1)

изнотногтекстаритмичку
мелодијскупратњу;

и 3.
Физичко и
здравстве
–
осмисли
и
новаспита
изведеједноставнуритмичку и
ње
мелодијскупратњу;
–
осмислимузичкиодговорнаму
зичкопитање;
–
осмислиједноставнумелодију
накраћизадатитекст;
–
изабереодговарајућимузичкис
адржај(одпонуђених)
премалитерарномсадржају;
–
поштуједоговоренаправилапо
нашањаприслушању
и
извођењумузике;
–
коментаришесвоје
и
туђеизвођењемузике;
–
самосталноилиузпомоћодрасл
их,
користипредностидигитализа
ције;
–
учествује
у
школскимприредбама
и
манифестацијама

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
МЕТОДЕ
РАДА

И АК
ТИ
ВН
ОС
ТИ
УЧ
ЕН
ИК
А

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕ
НОСТИ
ИСХОДА

Певање
Учењекрозигру
Демонстрација
(показивање)
Разговор
Учењепомодел
у

Слушање, памћење, посматрање, препознавање, упоређивање,
уочавање,
разликовање,
именовање,
разговор,

КооперативнаИ
нтерактивнаПе
рцептивнеАмб
ијенталноучењ
еИгра

ПланираОраганизујеБирасадр
жајеУсмераваРеализујеДемон
стрираОбјашњаваДајеупутств
аОмогућујеприменунаученог
Партнер у учењу

УченициНаставнициРо
дитељиПриродна
и
друштвенасрединаПред
метиизокружењаИскус
твоученикаДидактички
материјалСтручналитер
атура

Форматив
нооцењив
ање.
Ученичка
мотивациј
а
и
ставови у
односунаи
звођење и
стваралаш
тво.
Квлитетпе
рцепције и
начинразм
ишљања.
Допринос
учениказа
времегруп
ногоблика
рада.
Ученикдај
ерешењеза
некипробл
ем
и
одговара

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
Ред
ни
бро
ј
нас
тавне

Бро
ј
час
ова

НАЗИВ
НАСТАВН
Е ТЕМЕ

Време
нска

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА

динам
ика

тем
е
За
обр
аду

1.

2

За
оста
ле
типо
ве
часа
1

Стандардисакомплетнимтекстомзасвакистандард:

СЛУША
ЊЕ
МУЗИКЕ

Септемб Основниниво
ар-јун
У
областиСлушањемузикеученикуме,
наосновуслушањамузичкихпримера,
даименује:
МК. 1.2.1. музичкеизражајнеелементе

МК. 1.2.2. извођачкисастав
МК.
1.2.3.
музичкежанрове
српскимузичкифолклор

МК.

1.2.4.

Средњиниво
У областиСлушањемузикеученикумеда:
МК.
2.2.1.
опише
и
анализиракарактеристикезвучногпримеракрозсаде
јствоопаженихмузичкихелемената
(например,
узбурканамелодијакаорезултатспецифичногритма,
темпа, агогике, динамике, интервалскеструктуре)
МК. 2.2.2. препознаструктуруодређеногжанра
Напредниниво
У областиСлушањемузикеученикумеда:
анализираслушнипример
откријевезуопаженихкарактеристикаса:

и

МК.
3.2.1.
структуралном
драматуршкомдимензијомзвучногпримера

и

МК.
3.2.2.
жанровским
и
историјско–
стилскимконтекстомзвучногпримера МК. 3.2.3.
контекстомнастанка
и
применеразличитихобликамузичкогфолклора
2.

20

10

ИЗВОЂЕ
ЊЕ
МУЗИКЕ

Септемб Основниниво
ар - јун
У областиМузичкоизвођењеученикумеда:
МК.
1.3.1.
певаједноставнедечије,
народнеилипопуларнекомпозиције
МК.
1.3.2.
изводиједноставнедечије,
народнеилипопуларнекомпозицијенабарједноминс
тументу
Напредниниво
У областиМузичкоизвођењеученикумеда:
МК.
3.3.1.
изведеразноврснимузичкирепертоарпевањем
и
свирањемкаосолиста и у школскимансамблима.

3.

1

1

МУЗИЧК
О
СТВАРА
ЛАШТО

Септемб Основниниво
ар-јун
У областиМузичкостваралаштаученикумеда:
МК.

1.4.1.

направимузичкеинструментекористећипредметеиз
окружења
МК.
1.4.2.
осмислимањемузичкецелиненаосновупонуђенихм
одела
МК. 1.4.3. изводипратећеритмичке и мелодијско–
ритмичкедеониценанаправљениммузичкиминстру
ментима
МК.
1.4.4.
учествује
одабирумузикезадатижанровски
историјскиконтекст.

у
и

Напредниниво
У
областиМузичкостваралаштвоученикумеда:
МК.
3.4.1.
осмишљавапратећеаранжманезаОрфовинструмент
аријум и другезадатемузичкеинструменте МК.
3.4.2.
импровизује
и/иликомпонујемањемузичкецелине (ритмичке и
мелодијске) у оквируразличитихжанрова и
стилова
МК.
3
4.3.
осмислимузикузашколскупредставу,
приредбуилиперформанс
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Разред:ТРЕЋИ
Годишњифондчасова: 108 часа (обучавање-49, остало-59)
Циљнаставе
и
учењафизичког
и
здравственогваспитањаједаученикунапређујефизичкеспособности, моторичкевештине и
знањаизобластифизичке и здравственекултуре, радиочувањаздравља и применеправилног и
редовногфизичкогвежбања у савременимусловимаживота и рада.
Међупредметнекомпетенције: комуникативна, заучење, зарешавањепроблема, естетичка
,засарадњу, заодговорноучешће у демократскомдруштву, заодговоранодноспремаоколини.
Кључнипојмови: физичкеспособности, моторичкевештине, здравље, плес и игра.
ОБЛАСТ/ТЕМ
А

2. ФИЗИЧ
КЕ
СПОСО
БНОСТ
И
(реализујесе
насвимчасов

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученик
ћебити у стањуда:

ОсновнисадржајиВежбезаразво
јснагеса
и
безреквизита.
Вежбезаразвојпокретљивостиса
и
безреквизита.
Вежбезаразвојаеробнеиздржљи
вости. Вежбезаразвојбрзине и
експлозивнеснаге.

примениједноставнe,
двоставнеопштеприпремнев
ежбе
(вежбеобликовања);
правилноизведевежбе,
разноврснаприродна
и
изведена

МЕЂУПР
ЕДМЕТН
А
ПОВЕЗА
НОСТ
1.Српски
језик
2.
Ликовна
култура

има)

Применанационалнебатеријетес
товазапраћењефизичкогразвоја

3.Природ
а
и
друштво
4.
Математи
ка

3. 2.
МОТОР
ИЧКЕ
ВЕШТИ
НЕ
СПОРТ
И
СПОРТ
СКЕ
ДИСЦИ
ПЛИНЕ

Техникатрчања.

–
правилноизводивежбе,
разноврснаприродна
и
изведенакретања;
–
комбинујеусвојенемоторичк
евештине
у
игри
и
свакодневномживоту;

Истрајнотрчање.
Скокудаљзгрчномтехником.

–
одржаваравнотежу
различитимкретањима;

у

Бацањелоптицеиззалета.

1.
Српскијез
ик
2.
Математи
ка
3.
Музичка
култура

–
коригујесопственодржањате
4.
ланаосновусаветанаставник
Математи
Скокувиспрекорачномтехником а;
ка

Атлетика
(обрада-15,
остало-20)
Вежбенатлу:
вежбе
и
комбинације.
Прескоци
и
Спортскагимна
скокови. Вежбе у вису, вежбе у
стика (обрадаупору
и
вежбе
и
12, остало - 8)
вежбепроменамависова
и
упора.
Вежберавнотеженашведскојклу
пи и нискојгреди.
Основетимских, ИзмеђучетириватреМиниспортских
и рукомет.
Футсал
елементарнихиг „малифудбал”
ара (обрада-10,
остало12)

правилнодржитело;

1.Српски
језик

– правилноподиже, носи и
спуштатерет;
2.
Математи
– изведекретања, вежбе
ка
– саставеузмузичкупратњу;
3.
Музичка
култура

–
– користитерминологијувежб
ања;
–
поштујеправилапонашањан
авежбалиштима;
–

1.Српски
језик
2.
Математи
ка
3.
Музичка

поштујемеребезбедноститок култура
омвежбања;
Плес
ритимика
(обрада-6,
остало-7)

и Вежбесавијачом.
– изведекретања, вежбе
1.Српски
Вежбесалоптом. Народноколо
језик
– саставеузмузичкупратњу;
„Савиласебелалозавинова”.
2.
-изведедечји и народниплес;
Математи
ка
3.
Музичка
култура

Полигони
(обрада-4,
остало-5)

Полигон
у –
одржаваравнотежу
складусареализованиммоторич различитимкретањима;
кимсадржајима.
Скоксаповишенеповршине.
Припремневежбезапрескок:
игреузкоришћењеразличитихоб
лика

3.ФИЗИЧКА И Основнаправила:
ЗДРАВСТВЕНА Измеђучетириватре,
МиниКУЛТУРА
рукомета
и
Футсала.
Понашањепремаосталимучесн
Културавежбања
ицима у игри (премасудији,
и
играња
играчимасупротне
и
(обрада-/,
сопственеекипе). Чување и
остало-5)
одржавањематеријалнихдобар
а.
Породица
и
вежбање.
Вежбањекаодеодневнихактивн
ости
Здравственовасп Мојесрце – пулс. Дисање и
итање (обрада-2, вежбање.
остало-2)
Хигијенапросторазавежбање.
Значајвоћа
и
поврћа
у
исхрани.
Значајводезаорганизам
и
вежбање.
Поступање
у
случајуповреде.

у 1.Српски
језик
2.
Математи
ка
3.
Музичка
култура

–
одговорносеодносипремаобј
ектима,
справама
и
реквизитима;
–
примениправилаигре;
–
навија и бодриучеснике у
игринаначинкојимникогане
вређа; – прихватипобеду и
поразкаосаставнидеоигреит
акмичења;

1.Српски
језик

– уредноодржавапростор у
комеживи и борави; –
користиздравенамирнице у
исхрани;
–
повезујеразличитавежбањас
ањиховимутицајемназдрављ
е; – препозналепотупокрета
у
вежбању;
–
сепридржаваправилавежбањ
а; – вреднујесопствена и
туђапостигнућа у вежбању.

1.Српски
језик

2.
Математи
ка
3.
Музичка
култура

2.
Математи
ка
3.
Природа
и
друштво

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
АКТИВНОС
И МЕТОДЕ ТИ
РАДА
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОС

ТИ ИСХОДА
Кооперативн
аИнтерактив
наПерцептив
неАмбијента
лноучењеИг
ра
Певање
Учењекрози
груДемонстр
ација
(показивање
) Разговор

Уочаванапри
мерима
у
окружењуИм
енујеРазликуј
еЦртаУпоређ
ујеПосматраП
репознајеИзв
оди

ПланираОраганизујеБир
асадржајеУсмераваРеали
зујеДемонстрираОбјашњ
аваДајеупутстваОмогућу
јеприменунаученогПарт
нер
у
учењуОбезбеђујересурсе
Пратиефектерада

УченициНаста
внициРодитељ
иИгралиштеДв
ориштеУчиони
цаИскуствоуче
ника

Формативнооце
њивање.
Стањефизичких
способностиСта
њездравља
и
хигијенскенавик
еДостигнутинив
осавладаностим
оторичкихвешти
наОдноспремара
ду

Учењепомод
елу

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Разред : ТРЕЋИ
Ред Број
ни часов
бро а
ј
нас
тавне

НАЗИВ
НАСТАВ
НЕ ТЕМЕ

Време
нска

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА

динам
ика

тем
е
За
обра
ду

1.

За
ост
але
тип
ове
час
а

Реал се
изују на
свим
часов
има

Стандардисакомплетнимтекстомзасвакистандард:

ФИЗИЧК
Е
СПОСОБ
НОСТИ

Септем
бар-јун

Основни ниво
ФВ.1.3.1.
Ученик/ученицаиспољавапозитиванставпремафизи
чкомвежбању у свакодневномживоту
Средњи ниво
ФВ.1.3.2.
Ученик/ученицаиспољавазаинтересованостзафизи
чковежбање.

Напредни ниво
ФВ.1.3.3. Доказујесекрозфизичковежбање
2.

47

52

МОТОРИ Септем
ЧКЕ
бар - јун
ВЕШТИ
НЕ
СПОРТ И
СПОРТС
КЕ
ДИСЦИП
ЛИНЕ

Основниниво
ФВ.1.1.3.
Ученик/ученицаправилнотрчиваријантаматехникет
рчањанакратке,
средње
и
дугестазе
и
мерирезултат.
ФВ.1.1.4.
Знатерминологију,
значајтрчања,
основетренинга и пружапрвупомоћ.
ФВ.1.1.11.
Ученик/ученицаправилноизводивежбенатлу
ФВ.1.1.19.
Знаназивевежби,
основеорганизацијераданасправи
и
пружапрвупомоћ.
ФВ.1.1.1.
Ученик/ученицанаосновномнивоуиграспортску
дисциплинупримењујућиосновнеелементетехнике,
неопходнаправила
и
сарађујесачлановимаекипеизражавајућисопственул
ичностузпоштовањедругих.
Средњи ниво
ФВ.2.1.1.
Ученик/ученицаиграспортскуигрупримењујућиви
шинивотехнике,
већибројправила,
једноставнијетактичкекомбинације
и
узвисокстепенсарадњесачлановимаекипеизражавас
опственуличностузпоштовањедругих.
ФВ.2.1.3.
Ученик/ученицаправилноизводиваријантутехнике
штафетногтрчања
ФВ.2.1.17.
Знаназивевежби,
основеорганизацијераданасправи
и
пружапрвупомоћ.
ФВ.2.1.18. Ученик/ученицаповезујепросторно и
временскиплеснеелементе у целину, изводи и
реализујенајмањеједанодабранидечијиплес.
Напредниниво
ФВ.3.1.1.
Ученик/ученицаиграспортскуигрупримењујућисло
женеелементетехнике,
испуњавајућитактичкезадатке,
учествује
у
организацијиутакмице и судинаутакмицама.
ФВ.3.1.4. Ученик/ученицаучествујенатакмичењу у

атлетскомпетобоју.
ФВ.3.1.6. Ученик/ученицаправилноизводивежбе и
комбинацијувежбинатлу
ФВ.3.1.16.
Ученик/ученицасамосталноизводисопственукомпо
зицијупокрета и кретањаузмузичкупратњу и
успешномоторички
у
ритму
и
темпуреализујеодабранинародни, друштвени и
дечијиплес;
владаосноваматренинга
и
учествујенатакмичењу.
3.

/

5

ФИЗИЧК Септем
А
И бар-јун
ЗДРАВС
ТВЕНА
КУЛТУР
А

Основниниво

Напредниниво

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Годишњифондчасова: 36 часова
Циљпројектненаставејестицањезнања и оспособљавањеученикадазнањапримене у животу;
решавањеактуелнихпроблемаизживотногокружења;
самосталнокоришћењеразличитихизворарадистицањановихзнања;
подстицањезаистраживањем; истраживачкоучење; развојинтересовањазауметност, културу и
демократију; развојкомуникационихвештина. Међупредметнекомпетенције: комуникативна,
заучење, зарадсаподацима, зарешавањепроблема, естетичка ,дигитална, засарадњу,
предузетничка,
заодговорноучешће
у
демократскомдруштву,
заодговоранодноспремаоколини.
Етапе Задацие Активностин Активностученика
Методе ИСХОДИ
пројек тапа
аставника
наставе Позавршеткудругог
тнеак
и учења разредаученикћеби
тивно
ти у стањуда
сти
ЦИЉ
АНА
ЕТАП
А

Одерђи
вањеци
љева,
формир
ањерадн
ихгрупа

Одређивање
предметаист
раживања,
мотивисањеу
ченика,
помоћ
у
постављању
циљеванаста
вногпројекта

Разматрањепредметаистра
живањадобијањенеопходн
ихдодатнихинформацијау
тврђивањециљеваистражи
вања

Истраж
ивање,
посматр
ање,
учењере
шавање
мпробл
емаанал
иза
и
синтеза

функционалнопове
зивањезнања,
вештина
и
искустава
и
мотивација;
предложиредослед
активности
у
односунапоставље
нипројектнизадатак
;

АНА
ЛИТИ
-ЧКА
ЕТАП

анализа
проблем
а,

- формулиса-њезадатка,
изношењепр утврђивањеизвора
едлогаодгова
рајућегизвор

истражи
вање,
посматр
ање,

уочавањесличности
и
различитостирадик

А

утврђив
ањеизво
раинфо
рмација,
постављ
ањезада
така,
редосле
дулога у
групи

а,
начинприкуп
љања
и
анализапода
така,
корекција,
одређивањеу
лога
у
сагласностис
аочекиваним
исходима

ИСТР
АЖИВАЧК
А
ЕТАП
А

решава
њепоста
вњенихз
адатака

расподелапо
себноодабра
нихматерија
ласвакомуче
нику,
консултације
,
координациј
а,
контролаура
ђеног,
подстицање

учењере ласификовања;
шавање
мпробл
емаанал
иза
и
синтеза

- састављањепланарада,
прикупљањеинформација
практичноостваривањеиза
бранихулога,
испуњавањеодговарајућих
функција

истражи
вање,
посматр
ање,
учењере
шавање
мпробл
емаанал
иза
и
синтеза,
коопера
тивно
учење

КОН
СТРУ
КЦИЈ
СКА
ЕТАП
А

анализа
степена
оставре
ностисв
аког

сагледавање
слабости,
консултације
у
оквируоткла
њањаслабост
задатка,
и,
констру
консултације
исањепр
о
ојекта
формирањут
екућедокуме
нтације

анализадобијенихинформ
ацијакомбинова-

ПРЕЗ
ЕНТА
ЦИО
НА
ЕТАП
А

презент организација
ацијана екпертизе
ставног
пројекта

- јавнаодбрана

демонст добијенепродуктеу
раци-ја чинитивидљивим и
представитиихдруг
има;

РЕФЛ
ЕКСИ
ВНО

оценаре
зултата
наставн

проценапроцесареализаци
је,
подстицајзастицањенових

анализа, повезујерезултатеу
чења
и
радасауложенимтр

уопштавање
рецензија и
мишљења,

њеидеја
њиховоуопштавање,
извлачењеопштеидеје

истражи
вање,
посматр
ање,
и
учењере
шавање
мпробл
ема
анализа
и
синтеза

правилноседиприра
дузарачунаромкори
стиинтернетзаучењ
е
и
проналажењеинфор
мацијаузпомоћнаст
авника;
придржаваседогово
ренихправилапокре
непрограмзарадсат
екстом,унесекраћит
екст
и
сачувадокументнар
ачунару;
испитивањесвојста
ва и особина, веза и
узрочнопоследичниходноса
;

ОЦЕ
ЊИВ
АЧКА
ЕТАП
А

огпроје
кта
и
процеса
његовер
еализац
ије

ЕВАУ ЛАЦ
процена
И-ЈА
оставар
еностир
езултата
,
тешкоће
у
реализа
цији,
посебни
успеси,
кавлите
тпредст
авља-ња
и
обавешт
авањајавно
сти

прогностичк знања
еоценеорган
изације
и
реализацијап
ројекта

удом;

оцењивањеп
едагошкогеф
ектарада

вербалноизражава
њеспољашњих
и
унутрашњихзапажа
ња;

самооцена
у оквирупројектнеактивнос самооце
ти
њивање

критеријумизаоцењ
ивањесуредовност
у похађањунаставе,
заинтересованостиактивноукључи
вање
у
процеснаставе;
праћењећесеоствар
иватисистематским
посматрањем

Садржајипрограма

Начиностваривањапрограма( пројектнанастава)

ЦИЉАНА ЕТАПА
АНАЛИТИЧКА
ЕТАПА

- одређивањециљаповезаногсабитнимстранамадечјегживота
- повезансадржајсаосталимпредметима
ослањањенапостојећазнањауказивањенаизворедодатнихинформациј
а

ИСТРАЖИВАЧКА
ЕТАПА

решавањепостављенихзадатака,консултацијемеђуученицима
међуученика и наставника

КОНСТРУКЦИЈСКА
ЕТАПА

превазилажењетешкоћапревазилажењеслабостиконструкцијапројек
та

ПРЕЗЕНТАЦИОНА
ЕТАПА

припремапројектазапрезентацијудемонстарацијаурађеног

РЕФЛЕКСИВНООЦЕ
ЊИВАЧКА ЕТАПА

анализаурађеногпројектакрозсвеетапеоцењивањепозитивнихстрана
којесемогујошпобољшатијасноћа и занимљивостсамогпројекта

ЕВАЛУАЦИЈА

Усвојеност и применљивостновихсазнања

и

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Годишњифондчасова: 36
Разред: Трећи
ОБЛАСТ/ТЕ
МА

ЦИЉ

ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
Позавршеткуразредаучени САДРЖАЈИ ПО
кћебити у стањуда:
ТЕМАМА

I – УВОД
Светјестворе
нзатебе,
чувајга!
–
уводничас

~
Упознавањеученикасасадр
жајемпремета, планом и
програмом
и
начиномреализацијенаставе
Православногкатихизиса;

Когнитивниаспект:
~моћидасагледасадржајек
ојимаћесебавити
у
токутрећегразредаосновне
школе;

~
Мотивисањеучениказапоха
ђањеверскенаставе

II
–БОГ
СТВАРА
СВЕТ
И
ЧОВЕКА
СветоПисмо
намсведочи
о
настанкусвет
аСветанекад
ауопштеније
било (1. И 2.
Данстварања
)
Свејебиљест
ворено
и
Сунцемобасј
ано (3. И 4.
Данстварања
)
Свеврвиодж
ивота (5. И
6.
Данстварања
)
Створенсамд
аличимнаБог
а

~
Упознавањесасадр
жајемпрограма и
начиномрада

~
моћидауочикаквојењегово
предзнањеизградиваПраво
славногкатихизисаобрађе
ног
у
претходномразредушколо
вања. Афективниаспект: ~
ученикћебитимотивисанда
активноучествујеначасови
маверскенаставе.

~
Конгнитивниаспект:
пружитиученицимаосновна
~
знања о учењуЦркве о
препознатинекеелементеб
стварањусвета;
иблијскеповести
и
о
~
стварањусвета;
~
омогућитиученицимадараз моћидапрепозна
и
умејудаБогствараприроду и иманујеиконенакојимасуп
човека, јержелидаихволи и редстављениданистварања
дабудесањимазаједно;
~ света,
пружитиученицимамогућно наосновубиблијскеповест
стдаразумејудајечовек
у и;
~
природнојвезисасвимоним моћидаувидидајесветскуп
штојеБогпретходностворио конкретнихврстаживихби
,
ћакојасусједињена,
алидасеразликујеодсвихств једнадругимапотребна и
оренихбића;
даоничиневеликузаједниц
уљубави – Цркву;
~
објаснитиученицимадајечо ~
векиконаБожија
моћидаобјаснидајесветств
(сличанБогу)
оренљубављуБожјом;
затоштојестворенкаослобод
~
наличност
и
моћидаразумедасеправасл
јединипозвандабудедомаћи
ободаизражавакаољубавп
нсвета;
ремадругимљудима,
~
природи и Богу;
омогућитиученицимадауви
~

~
ПојамСветогаПис
макаокњиге
откривења
~Стварањевидљив
огсвета
–
духовнихсила
–
анђела
~
Библијскоказивањ
е
о
стварањусветапода
нима
~ Стварањечовека
~
Песма
„Молитва“
БранкоРадичевић
(песникседивиБож
јемстворењу
и
молиблагослов...)
~ Прича „Паче“
А.Солженицин

деразликуизмеђуБога
створенеприроде.

и уочитидајечовексличанБо
гу.
Афективниаспект:
~
битиподстакнутдаразвија
љубавпремаближњима,
природи и Богу;
~ развијатижељу и свет о
важностибригепремаближ
њима и природи

III – БОГ ~ омогућитиученикуда
НАС ВОЛИ
увидидајеБогстворисветиз
љубави;
Богстварасве
тизљубавиБо
г, људи и
природаСвет
неможебезБо
гаБогсебрин
е
о
светуБожићн
ивесници

~
омогућитиученикудаувиди
дасеБогбрине о свету;
~
Омогућитиученикударазум
едајеБогизбригепремачовек
у и светупослаоСина и
свет.
Афективниаспект:

Когнитивниаспрект:
~
знатидајеБогствориосвети
зљибави
и
даобјасникакознадаБогвол
исвет;
~ препознатидаБогбрине о
свету
и
данаведепримереБожјегст
арања о свету;
~
увидетикрозсвојекреативн
еспособностидајечовексли
чанБогу;
~
увидетидаБогжелидасветп
остоји;

~
битиподстакнутдаразвијасв
ест
о ~ увидетидасуБог, људи и
томедајеважанзатоштогаво природаразличити,
лиБог и његовиближњи;
алиданисупотпунораздеље
ни;
~
битиподстакнутдаволисвељ
уде
(чак
и
онеодкојихјевеомаразличит
).

~Прича
„Шишарка“
илиприча
„Себичниџин“ О.
Вајлд
(саправимкрајем,
кадсепојављујеХр
истос...)
~
ПричаСв.
ВладикеНиколаја о
томекакојеГосподс
аБогородицомизба
виопастираДавида
изневоље
(кадјезаспао
у
печини
а
змијамулегланагру
ди...)
А
кадјеодрастаоЦар
ДавидјеописаоБог
ородицу и Христа
у псалмима.

~
„Љубавнапесма“,
~
увидетиразличитосткојапо М. Данојлић (о
и
стојиизмеђуБога
и маслачку
облачку)
створеногсвета;
~
~
ЈављањеанђелаБог
знатидајеБогизбригепрема
свету
и ородици;
човекупослаосвогаСина у ~
свет;
ЈављањеанђелаЈос
ифу;
~
упознатиулогуанђелакаоса ~
радникаБожјих у старању СусретБогородице
о свету;
и Јелисавете;
~
~
уочитидајесветсмртанванз Јављањеанђелапас
аједницесаБогом;
тирима;

~
упознатисадржајмолитвеа
нђелучувару;
~
усвојититекст
мелодијупесме
„Анђелипевају“.

~
Јављањеанђеламуд
рацима;

и ~АнђеојављаЈосиф
удасклонипородиц
у у Египат;
~
МолитваАнђелучу
вару;
~
Песма:
Анђелипевају“.

IV
–
ЗАЈЕДНИЦА
БОГА
И
СВЕТА КРОЗ
ЧОВЕКА
Човекдомаћин
и свештеник у
свету
СветиСава
СветиСавабри
не о нама
Радостслужењ
а

VЛИТУРГИЈА
–
ПРЕОБРАЖЕ
НИ
СВЕТ
Нашидаровиб
лагодарности
(описн.ј.
–
твар
у
Литургији)
Литургија
–

~
пружитиученицимаосновз
аразумевањедаселичниод
носсаБогомостварујекрозс
лужењеБогу и ближњима

Когнитивниаспект:
~
уочитидајечовекпосредни
кизмећуБога и природе и
даБогсаприродомразговар
апрекочовека;

~
ученицимапружитиосновз
аразумевањедахлеб
и
вино – нашидарови –
представљајусвет у мало;

Когнетивниаспект:
~препзнатидајеЛитургијаз
ахвалностБогу;
~уочитидасезахвалностБо
гупокатујекрознашедаров
е;

„

~Прича
„Тридрвета“
(ОвапричајеБожић
на и Васкршња)
~Подизањезадужб
ина
–
~
~
проширитизнање
о
најзначајнизадужб
пружитиученицимаосновз служењуСветогСавеБогу
инеСветогСаве и
аразумевањедаприроди и и нашемнароду;
СветогСимеонаМи
човекувечнопостојањедар
~
роточивог
ујеБог;
уочитиданемаљубавибезс
~
~
лужењаближњима;
Јеванђељскоказива
омогућитиученикудаувид
~
ње
о
идасусветитељипримерод
упознатибиблијскуповест Христовомслужењ
носачовекасаБогом;
о
у
–
~
ХристовомслужењуАпост прањеногуапостол
пружитиученицимаоснов олима.
има
назнања
о
Афективниаспект:
и
Тајнавечпера
СветомеСавикаонашемпр
~Прича:
~
имеруслужења.
–
битиподстакнутдаљубавп Доброчинство
најлепшиначиндап
репознајекаослужење;
остојиш, изкњиге
~
„Малианђео“
знатидакрозчињењеделаљ НВитошевић
убавипремаближњима,
постајесличанХристу
и
светитељимаБожјим.
~ Твар у Литургији
– хлеб и вино

~
Песма
„Каконастајехлеб“
ЛидијаПоповић ~
~
Твар у Литургији –
ученицимапружитиосновз ~
тамјан, уље, восак,
аразумевањеразлогаприно уочитиданашидаровихлеб вода, врба, бадњак,
шењаБогухлеба
и и винопредстављајусвет у јаје,
жито,
винанаЛитургији;
малом;
грожђе...

преображајсве
таЛитургија –
молитвазаспас
ењечовека и
светаВаскрсе
њеЛазаревоВа
скрсењеХрист
ово

~
пружитиосновзаразумева
њедасенаЛитургијимолим
озаспасењесвета;

~ уводитивезуЛитургије и ~
Прича
о
спасењачовекаисвета;
удовичинојлепти
~Великајектенија
~ проширитисвојасазнања
о празникуВаскрсења;
~Прича
~
„Мудричобанин“
~
омогућитиученицимадаув
ПатријархсрпскиИ
увидетиштазастворенупри
идедасенаЛитургијиоства
ринејГавриловић
родузначиХристовоВаскр
рујеспасењечовека
и
~Библијскоказива
сење;
света;
ње
о
~
усвојититекст
и васкрсењуЛазара
~
мелодијупесме
„ ~Казивање
о
ученицимапружитиосновз
Људиликујте“.
женама
аразумевањеданасХристо
столиковолидаједаосвојж
мироносицаманахр
ивотзанас
и Афективниаспект:
~ истовомгробу
дајеваскрсаодапобедисмр битиподстакнутдаучестује
~ Баскршњаприча:
тзанас.
наЛитургији
„И
животиње“
ЗинаидаХипијус
какобипоказаоБогудажели
дабуде у заједницисаЊим;
~ битиподстакнутда у
себиразвијаосећајзахвално
стипремаБогу
и
својимбложњима.

VI – ЧОВЕК
И ПРИРОДА
Свечеканаљуб
авчовека

~
ученицимапружитинеопх
однознањедаразумејудаје
човекодговоразаочувањеп
рироде;

Когнетивниаспект:
~ Поучнеприче:
препознатиличнуодговорн
~
остзатворевину;
„СветиВасилијебл
~
агосиљаживотиње
Чувајмодаров
увидетидасезагађењемнаш “
еБожијељубав ~
еоколине, загађујецеосвет;
~
„Игуман
и
и
омогућитиученицимадаув
~
медвед“
~
иденакојесвеначинељудид
Стварањесвет
увидетидасенаправославн „Необичналађа“
анасуништавајуприроду,
а
у
имиконамастварањасвета
~ „СветиСерафим
тј.
православноји
и
човека,
и медвед“
даувидедазагађењеприрод
конографији
приказујезависностодчове
епотичеодчовека;
~ Песма „ Радујсе“
ка;
Иконасветаств
М.Одаловић
~
ореногзамене
~
омогућитиученицимадара
Израдаиконе,
препознатипредставекојеп ~
зумејудајечовекпозванодБ
израдастрипа
риказујудогађајевезанезас
огадабрине о природи;
тварањесвета;
~
~
уочити
у
упознавањеученикадапри
којојмеријенепредовао и
меримаизражавањаљубав
савладаоградивоПравосла
ипремаприроди;
вногкатихизисатрећегразр
~
едаосновнешколе.
развијатикодученикаскро
мност;
Афективниаспект:
~
~
установитиобим
и
битиподстакнутнаочување
квалитетзнањастечених у
природе
и

токушколскегодинеизПра
восланогкатихизиса.

својеживотнесредине;
битиподстакнутда

~

гледанаприродукаонаБож
ијутворевину;
~
ученицићебитиподстакнут
идауредешколскипростор
изабранимрадовимавезани
мзастварање
и
очувањесвета.
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
РЕАЛИЗАЦИ
ЈА
НАСТАВЕ

АК
ТИ
ВН
ОС
ТИ
УЧ
ЕН
ИК
А
И

РЕСУРСИ
НАСТАВНИКА

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА

Слушање, памћење, посматрање, препознавање, упоређивање, уочавање, разликовање, именовање, разговор, постављањепитања, причање, замиш
бојење, читање, писање, анализирање, откривање, закључивање, образлагање, груписање, примењивање, сарађивање, процењивање, играње

Реализацијапр
ограматребало
бидасеодвија
у складу с
принципимаса
временеактив
ненаставе,
којасвојомдин
амикомподсти
чеученикенаи
страживачки и
проблемскипр
иступсадржаји
матема.
У
токуреализаци
јестављатинаг
ласаквишенад
оживљајно и
формативно, а
мањенасазнајн
о
и
информативно
.
~Квалитетнас
тавесепостиже
кадасенаставн
исадржајиреал
изују
у
складусасавре
менимпедаго
шкимзахтевим
а
у
погледуупотре
беразноврсних
метода,
обликарада и
наставнихсред
става.
~Имајући
у
видузахтевена
ставногпрогра
ма
и
могућноститр
анспоновањан
аставногсадрж
аја
у
педагошкодид
актичкарешењ
а,
наставникбитр
ебалодаводира
чуна
и
о
психолошким
чиниоцимаизв
ођењанаставе
–
узрастуученик

Катихизацијакаол
итургијскаделатн
ост
–
заједничкоједелок
атихете
(вероучитеља) и
његовихученика.
Катихета
(вероучитељ)
битребалосталнод
аиманаумудакати
хезанепостојирад
игомилањаинфор
мација („знања о
вери“),
вечкаонасојањеда
сеучење
и
искуствоЦрквели
чноусвоје
и
спроведу
у
животукрозслобо
дноучеше
у
богослужбеномж
ивотуЦркве.
Напочеткусвакен
аставнетемеучени
кабитребалоупозн
атисациљевима и
исходиманаставе,
садржајимапотем
ама,
начиноомоствари
вањапрограмарад
а,
саначиномвредно
вањањиховограда
.
~У
остваривањусавре
мененаставенаста
вникјеизворзнања
,
креатор,
организатор
и
координаторучен
ичкихактивности
у
наставномпроцес
у.

УченициНаставнициРо
дитељиПриродна
и
друштвенасрединаПре
дметиизокружењаИску
ствоученикаДидактичк
иматеријалСтручналит
ература

~
процењивањемреакције
ученикаилиприкупљање
мкоментараученикапуте
манкетниевалуационихл
истића;
~проверомзнањакојеуче
нициусвајајуначасу
и
испитивањемставова.
Непосредноописнопоце
њивањеученикаможесев
ршитикроз:
~усменоиспитивање;
~писменоиспитивање;
~посматрањепонашањау
ченика

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
књижевност,Математика,Познавањеприроде
друштва,Музичкакултура,Ликовнакултура,Грађансковаспитање.

Српскијезик

и
и

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњифондчасова: 36 часова
ЦиључењапрограмаГрађанскогваспитањејеподстицањеразвојаличностикојајеодговорнапрема
својимправима и правимадругих,отвореназадоговор и сарадњу и спремнадаактивноучествује
у
животушколскезаједнице,
уважавајућипринципе,
процедуре
и
вредностидемократскогдруштва.
Кључнипојмови: група, школакаозаједница, безбедност у школи.
ОБЛА
СТ/ТЕ
МА

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
МЕЂУ
Позавршеткуразредаученикћебити у ПРЕД
стањуда:
МЕТН
А
ПОВЕЗ
АНОС
Т

ЉУДС
КА
ПРАВ
А

Различитост

својимпонашањемпоказуједаприхват
аразличитостдругих;

Живот
у
заједници
у
којојбисвиљудибилиисти (пополу,
узрасту, вери, националности,
Свираз образовању,
интересовању).
личити Различитосткаобогатствоједнедру
,
а штвенезаједнице.
свирав
ноправ
Отвореност
и
ни
затвореностзаразличитости.
Различитости
у
нашојлокалнојзаједници.
Равноправностмушкараца и жена
Уважавањеразликаузједнакаправа,
одговорности
и
могућности.
Дечаци и девојчице – сличности и
разлике, истаправа и могућности.
Осетљиведруштвенегрупе
Групекојимајеуследспецифичнихр
азликапотребнадодатнаподршкака
кобиималеистешансе
и

Ликовн
акулту
ра

-препознаје
у
свомокружењупримеренеједнакогпо
ступањапреманекојособиилигрупина
Музич
основунекогњиховогличногсвојства;
какулт
ура
сепонашананачинкојиуважавасопств
ене и туђепотребе, права и осећања у
Светок
свакодневнимситуацијама;
онас

Српски
језик
Физичк
о
и
здравст
венова
спитањ
е

моглеравноправнодасеукључе
животзаједнице
остваресвојепотребе иправа.

у
и

Стереотипи
и
предрасудеУпрошћено,
поједностављено, генерализовано
и
најчешћенетачноприказивањенеко
га (свидечацису, сведевојчицесу,
свиРомису).
Негативномишљењепојединаца о
некомекосенепознаједовољно.
Стереотипи
и
предрасудекаоосновзадискримина
цију.
ДискриминацијаНеједнакопоступа
њепремаособиилинекојгрупинаос
новунекогњиховогличногсвојства
(пол, узраст, вера, националност,
образовање,
инвалидитет),
штозапоследицуиманарушавањењ
иховихправа и достојанства.
Једнакопоступањепреманеједнаки
макаовиддискриминације.
Етикетирање,
ружнинадимцикаовиддискримина
ције.
ДЕМО
КРАТ
СКО
ДРУШ
ТВО

Локалназаједница

-препознајепримересолидарности у 1.
свомокружењу,
причама, Ликовн
филмовима;
акулту
Местогдеграђанизадовољавајунајв
ра
ећибројсвојихпотреба
и
2.
остварујунајвећибројсвојихправа. -укажевршњациманаособеилигрупе
Музич
у
какулт
свомокружењукојимајепотребнапом
ура
Потребе
и оћ и подршка;
Ја
и
правакоједецазадовољавају
у
3.
други
локалнојзаједницизаобразовањем,
Природ
у
здравственомзаштитом, одмором, -објасниразликуизмеђусаосећања,
а
и
локалн
игром, учествовањем у спортским, солидарности
и друштв
ојзајед
кулурним
и сажаљењанадатомпримеру;
о
ници
уметничкимактивностима.
4.
Српски
-укаженаупрошћено,
КомуналнеуслугеУслугеодопштег поједностављено, генерализовано и језик
интересазасвеграђанелокалнезајед

најчешћенетачноприказивањенекога

5.

ницеводa,
превоз,
путеви, наприказанимпримерима;
паркинг,
отпад,
осветљење,
паркови, пијаце,димничари.
-наведенеколикоинституција
у
свомокружењукојебрину
о
Институције и организације
потребама
и
правимаграђана,
посебнодеце;
Локалнезаједнице
у
областиобразовања,
културе,
здравља, спорта и рекреације,
очувањаоколине,
безбедности,
верскеорганизације.
Активности
доприносудружењаграђана
локалнојзаједници.

и
у

Нашалокалназаједница
Бриганашелокалнезаједнице
потребама
правимасвојихграђана.

о
и

Бриганашелокалнезаједнице
о
дециразличитихсвојстава
(пол,
узраст, сиромаштво, здравље).
Доступностсадржаја
у
нашемокружењуслепимилиглувим
особама,
родитељимасадечијимколицимаил
иособама у инвалидскимколицима
(пешачкипрелази,
школа,
домздравља, продавница, превоз).
Бригадеце
о
својојлокалнојзаједници
–
о
отпаду, биљкама и животињама,
споменицимакултуре,
уметничкимделима,
потрошњиводе,
пружањепомоћионимакојимајетоп
отребно.
Удружењеграђана
нашемокружењунекад и сад.

у

Физичк
о
и
здравст
венова
спитањ
е

ПРОЦ
ЕСИ У
САВР
ЕМЕН
ОМ
СВЕТ
У

Солидарност

Потребаузајамнебриге
и
одговорностимеђуљудима.
Лажнасолидарност.
Разликаизмеђусаосећања,
сажаљења
и
солидарности.
Примериакцијасолидарности
у
нашојлокалнојзаједници
(мобе,
добровољнодавањекрви
и
Снагау
хуманитарнеакцијезалечењеболес
зајамне
них,
СМС
помоћ
акцијеприкупљањановца).
и
Ситуације
у
којимасвакомеможебитипотребна
помоћ
(болест,
сиромаштво,
ратови, поплаве, земљотреси,
пожари,
миграције).
Медијикаоподршкасолидарности.
ВолонтирањеДобровољноангажов
ањепојединаца
и
група
у
пружањупомоћиљудима,животињ
ама, биљкама. Мотививолонтера –
веровање у снагуузајамнепомоћи,
чо- векољубље и хуманост.
Волонтерскеакцијеученика/учени
цашколе у локалнојзаједници
(чишћењејавнихповршина,
сађењебиљака,
помоћстаримљудима,
удомљавањенапуштенихкућнихљ
убимаца).
АктивностиволонтераЦрвеногкрс
та у нашојлокалнојзаједници.
ГРАЂ
АНСК
И
АКТИ
ВИЗА
М

Акција
солида
рности
у

Планирање
и
извођењеакцијесолидарности
у
локалнојзаједнициУтврђивањеком
еје у заједниципотребнапомоћ.
Одређивањециљаакције.
Припремапланаакције
–
поделаулога, договор о роковима,
начинуреализације. Извођење и
документовањеакције – видео,
фотографије, тексто- ви и сл.
Промоцијаакцијенанивоушколе –
приказивањедругимодељењима,
родитељима
и
сл.,
прављењепостераилипаноа,
објављивањеприлога
у

тражипомоћ
у 1.
ситуацијамакршењасвојихилитуђихп Ликовн
рава;
акулту
ра
-наведеједноудружењеграђана
у
свомокружењу и опишечимесебави; 2.
Музич
какулт
опишенакојесвеначинедецањегових/
ура
њенихгодинамогудабрину
о
својојлокалнојзаједници;
3.
Природ
-пажљивослушасаговорника,
а
и
слободноизносимишљење,
друштв
образлажеидеје,
дајепредлоге
и
о
прихватададругимогуиматидругачије
мишљење;
4.
Српски
језик
5.
Физичк
о
и
здравст
венова
спитањ
е

1.
испољавазаинтересованостзасарадњу Ликовн
и учешће у групномраду;
акулту
ра
заједносаосталимученицимаучествуј 2.
е
у Музич
проналажењуособакојимајепотребна какулт
помоћ,
у
израдиплана
и ура
реализацијиакције, њенојпромоцији
3.
и вредновању
Природ
а
и
друштв
о

локалн
ојзајед
ници

школскомлисту.
Вредновањеакције
чимесмозадовољни,
штајемоглобитибоље.

4.
Српски
језик

–

5.
Физичк
о
и
здравст
венова
спитањ
е

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ
И АКТИВНО
МЕТОДЕ РАДА СТИ

АКТИВНОСТИ

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ ИСХОДА

УченициНаставниц
иРодитељиПриродн
а
и
друштвенасрединаП
редметиизокружења
ИскуствоученикаДи
дактичкиматеријал

Формативнооц
ењивањеИдент
ификацијаситу
ација
у
којимаћеучени
цистећи
и
показатипонаш
ање
у
складусапропи
санимисходим
а.
Инструментиза
проверавањеос
твареностипро
писанихисхода
(разговор,
посматрање).
Применаинстр
уменатаприкуп
љањаподатака
и
њиховопоређе
њесапрописан
имисходима.

НАСТАВНИКА

УЧЕНИКА
КооперативнаИн
терактивнаПерц
ептивнеАмбијен
талноучењеИгра
Певање
Учењекрозигру
Демонстрација
(показивање)
Разговор
Учењепомоделу

Крозразмен
у
о
томештавол
едараде и
цртањесвој
ихаутопорт
рета
и
осећања,
откривајусв
ојеособенос
ти,
међусобнер
азлике
и
сличности.
Крозигрупр
еображаја,
размену о
сопственим
особености
ма
и
вредностим
а,
цртањесопс
твеногзнака
,
упознајусеб
е и друге.
Евоцирање
и
цртањеприј

ПланираОраганизуј
еБирасадржајеУсме
раваРеализујеДемо
нстрираОбјашњава

ДајеупутстваОмогу
ћујеприменунаучен
огПартнер
у
учењуОбезбеђујере Стручналитература
сурсе
Пратиефектесопств
еноградаПратиефек
терадаученикаВоди
циљниразговор.

атних
и
непријатни
хуспомена,
интегришу
прошлаиск
уства.
Крозигрупо
верењаучед
асеузајамно
подржавају.
Крозевоцир
ање
и
цртањеснов
а,
учедаизразе
иконтроли
шусвојапри
ватнаискуст
ва.
Крозцртање
и
игрумаште,
учедаартик
улишусвоје
жеље
и
захтеве.
Крозцртање
и размену,
учедаоства
реправонар
азвој
и
сагледавају
себеизразли
читихперсп
ектива.

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Разред: ТРЕЋИ
Годишњифондчасова: 18 часова
Циљ
:Даљираднаоспособљавањуучениказаправилнокоришћењематерњегјезикаузпоштовањеправо
писних и раматичкихнорми
Кључнипојмови: читање и писање, књижевнoст, језик и језичкакултура.
ОБЛАСТ
/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученикћебити
стањуда:

МЕЂУПРЕД
у МЕТНА
ПОВЕЗАНОС
Т

Језик

-Читање
писањећирилице
латинице

1.Свет
оконас2.Музи
чкакултура
3.Ликовна
-Пишесловимаћирилице и латинице култура
Препознајереченице, речи, гласове и
-Реченица, реч, глас,
слова.
слово
Препознајеврстереченицапокомуникат
ивнојфункцији (обавештајне, упитне,
Препознавањеречениц заповедне).
акаообавештења,
-Почињереченицувеликимсловом,
питања и заповести;
завршавајеодговарајућиминтерпункциј
употребатачке,
скимзнаком;
упитника и узвичника
употребљававеликословоприликомпис
ањаличнихимена/презимена
и
називавишечланихгеографскихназиван
Употребавеликогслова асеља, именанарода, називачасописа и
књига.

Књижевн
ост

-Појмови:
текст
(песма,
прича);
тумачењетекстова
(остваривањекомуника
цијесатекстом

Језичкак
ултура

-Усменопричање
догађајима
доживљајима
-Препричавање
-Описивање

и и Владаосновномтехникомчитањаћирил
ичног и латиничногтекстатекста.

-Разликујепесмуодприче;
одговаранаједноставнапитања
у
везисатекстом;
познаје
и
користиосновнеделоветекста (наслов,
имеаутора,
садржајтекста);
препознајеосновнутемутекста;
процењуједалимусесадржајтекстадопа
да.

о -Постиженапредак у развијањуслободе
и у
вербалнојкомуникацији
и
развојукомуникативнихспособности.
Умесвојимречимадапричаназадатутем
у.
Умедапрепричакраћитекстнаосновудат
огпланапрепричавања.
Умесвојимречимадаописујеилустрациј
у, предмет, биће.

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Разред: Трећи
Годишњифондчасова: 18 часова
Циљ: Даљираднаусвајањубројева, релацијамеђуњима и извођењерачунскихоперација у
оквирупрвестотине.
Кључнипојмови: сабирање, одузимање, таблицамножења и дељења, геометријскефигуре
ОБЛАС САДРЖАЈИ
Т/ТЕМА

Бројеви

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученикћебити
стањуда:

МЕЂУПРЕД
у МЕТНА
ПОВЕЗАНО
СТ

Сабирање
и
одузимањедо
1
000
Заменаместа
и
здруживањесабирака.

Броји, пише, чита и упоређујебројеведо
1000; сабира и одузимабројеведо 1000;
користипојмовечинилац,
производ,
дељеник,
делилац,
количник,
садржалац; применизаменуместа и
Везасабирања
и
здруживањесабирака
и
одузимања.
чинилацарадилакшеграчунања; множи
Једначинесаједномопера
и
дели
у
оквирупрвехиљаде;
цијом
израчунавредностбројевногизразасанајв
(сабирањеилиодузимање
ишедвеоперације;
).
решитекстуалнизадатакпостављањемиз
Римскецифредо
разасанајвишедверачунскеоперације и
проверитачнострешења;
1 000.
одрединепознатиброј
у
Множење
и једначинисаједномаритметичкомоперац
дељењеЗаменаместа
и ијом;
здруживањечинилаца
изразиодређенусумуновцапрекоразличи
тихапоена;
прочитабројзаписанримскимцифрама и
напишедатибројримскимцифрама;
уочиправило
одредиследећичланзапочетогниза;

Геометр
ија

Угао и врстетроуглова

Мерење
и мере

Мерењедужинестандард
ниммернимјединицама
(mm,cm, dm, m).

и

разликујеврстеуглова и троуглова;
одредиобимгеометријскефигуре;
Обимгеометријскихфигу
нацртаправоугаоник,
квадрат
и
ра.
троугаонаквадратнојмрежи
и
Цртањеправоугаоника,
тачкастојмрежи;
цртапаралелне
и
квадрата
и нормалнеправе;
троугланаквадратнојмре
жи.

Мерењевремена
месец)

(дан,

изразидужину
у
различитимјединицамазамерењедужине
;
измеридужинудужи
и
нацртадуждатедужине;
чита и запишевремесачасовника;

година,
час, - користијединицезавреме, масу и
минут,деценија,
век). запремину у једноставнимситуацијама
Јединицезазапреминутеч

1.Свет
оконас2.Муз
ичкакултура
3.Ликовна
култура

ности и мерењемасе.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХ
АКТИВНОС
НИК ТИ
Е И
УЧЕНИКА
МЕТ
ОДЕ
РАД
А

АКТИ
ВНОС
ТИ

Кооп
ерати
вна

Припр
емање,
органи
зовање
,
посмат
рање,
праће
ње,
објаш
њавањ
е,
помага
ње,
покази
вање,
вођење
,
подсти
цање,
предви
ђање,
провер
авање,
вредно
вање,
саопш
тавање
,
иници
рање,
слуша
ње,
праће
ње,
проце
њивањ

посматраслу
шауочава,
издваја,
пребројавазап
Инте
исује
и
ракти
именујебројев
вна
есабира
и
Верба одузимареша
лна
ваједноставне
Игра задатке
Демо
нстра
ција
(пока
зивањ
е)
Разго
вор
натек
сту

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА

УченициНаставнициРодитељиП
риродна
и
друштвенасрединаПредметиизо
кружењаИскуствоученикаДидак
тичкиматеријал

Формативнооцењивање
Идентификацијаситуаци
ја
у
којимаћеученицистећи и
показатипонашање
у
складусапрописанимисх
одима.
Инструментизапроверав
ањеоствареностипропис
анихисхода (разговор,
посматрање,
десетоминутнепроверез
нања,
диктати,
мерењабрзинечитања и
писања).
Применаинструменатап
рикупљањаподатака.

НАСТ
АВНИ
КА

Стручналитература

е,
иденти
фиков
ање,
поређе
ње,
одлучи
вање,
разгов
ор,
читањ
е,
цртање

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: трећи
Годишњифондчасова: 36 часова
Недељнифондчасова: 1
ЦИЉ
:Олакшавањепроцесаадаптацијенашколскусредину
подстицањесоцијалнеинтеграције-успостављање
и
развијањеодносадругарства
сарадњесавршњацима и одраслима.
Време

Садржај рада

септембар ТЕМА: ЈА И ДРУГИ

и
и

Реализатор
Учитељ

Поново у школи – повратак у школу
Мој портфолио –презентовање портфолија
Ово сам ја – представљањесебе, колико се познајемо међу
собом
Како да откријем своје
способности – ученици износе
своја интересовања
5. Кад порастем бићу...
октобар

ТЕМА: ЈА И ДРУГИ

Учитељ

Дечјанедеља

Црвени крст

Какодаучимо – учекакода

Библиотека

уче и стекнунавике у учењу
Мојраднидан – организујемо
раднидан и слободновреме
Рођенданскостабло – знаком
представљамонашдатум
рођења

новембар

ТЕМА: БОНТОН

Учитељ

Десет топлих речи –бирамо најлепше речи дасе обратимо

ПП служба

Хајде да се договоримо
Хајде да се дружимо –како да се дружимо
Кад настане збрка
Толеранција премаразлика
децембар

Далисмоиспунилидосадашњициљ –

Учитељ

анализапортфолијадалисуучениципостиглирезултатекојесудосада ПП служба
поставили
Нашараднасоба – какоуредитираднусобу
Новогодишњимаскембал –
органузујемомаскембалнанивоуразреда
јануар

Божић

Учитељ

ПрославаСветогСаве
фебруар

Правила у учионици –усвајањеправила у

Учитељ

учионици, поштовањеправила
Уредимоучионицу –какодауредимо и
чувамо
и
какодасепонашамо
Уређивањепаноа
март

у

учионици

ишколи.

Еколошкезаповести –стичемоосновназнањаизекологије

Учитељ

Рециклирајнефолирај
ТЕМА: МОЈА ОСЕЋАЊА И ЈА
Честитка за маму, баку–правимо честитку замаму или баку
поводомосмог марта
Мој први хербаријум–сакупљамо и правимохербаријум биљака
изнашег краја
април

Веселиодељенскисастанак –првиаприл

Учитељ

даншале
Здрављенаустаулази
Ускршњиштанд –припремамоштандза
Ускрс
мај

Добродошлицаластавицама

Учитељ

Далисмобезбедни усаобраћају – уочавамоправила у саобраћају

Школски
полицајац

Штатребадачитам –развијамољубавпремачитању

Библиотекар
јун

Правимонашчасопис –електронскаформа
Научилисмо –представљамосвој

Учитељ

Портфолио
Желимдасепредставим–
припремамоприредбузакрајшколскегодине

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Друштвене
и
слободнеактивностиученикасеорганизујутокомчитавегодине
и
зањихсеопредељујуученицисвихразреда у зависностиодиспољенихжеља, интересовања,
склоности и способности, безобзиранастепенпостигнутогуспеха. Опредељењасеврше и
наосновустепенањиховеразвијености,
одпотребедруштва,
средине,
одциља
и
задатканашегваспитања,
као
и
одмогућностинаставника
и
школе.
Опредељивањесеорганизујенапочеткушколскегодине
у
договорусанаставником
и
попринципудобровољности
и
самоопредељења.
Заостваривањепрограмаслободнихактивностиодржаћесепоједанчаснедељнозасвакуактивност
. У оквируистихслободнихактивностиокупљајусеученициразличитихразреда и узраста.
Ученикможебитиангажован
у
једнојодноснодвеслободнеактивностиуколикојеједнаодактивности у физичкомваспитању, о
чемусудужнидасестарајуразреднестарешине
и
о
томеподносеписанизвештајстручниморганимашколе.
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36 часова
ЦИЉ:
Оспособљавањеучениказаизражајнорецитовањепесамаразличитогкарактера
и
неговањекултурнебаштине.
ТЕМЕ/ САДРЖАЈ
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ НАСТА
И МЕТОДЕ ВНА
И НАЧИН СРЕДСТ
ОСТВАРИ ВА
ВАЊА
1. Договор о раду
упознавањесапланомрада

и - изражајнорецитује

2.
Читањеразличитихврстатекст
ова (приче, песме...)
3.
Флексибилночитањеразличит
ихновинскихтекстова
4. Брзочитањеречи у низу
5.
Упућивањеученика
разневрстеуметничкогговора

-развијаинтересовањазановекњиге,
текстове

интерактив
на
-перцепције
-разговор

и демонстрат
ивна

-богатиречник

7. Читањебројалица, брзалица
и меморисањеистих
8.
Вежбеинтонације
вежбејачинегласа

-правилнадикција, јасанговор

-даљеусавршава
негујејезичкукултуруговора
у

6. Вежбеинтонације

кооператив
на

и развијаспособностидадубљедожив
љава,
уочава
и

раданатекст
у

збиркепе
сама
звучначи
танка
-ЦД
-Еуџбеник

9.
Слушањеинтерпретацијаиста
кнутихуметника
10.
Посетачлановимарецитаторск
есекцијестаријихразреда

тумачипесничкеслике
оспособљендаемотивноизразиосећа
њавезаназаосећањаиспољена
у
песми

11. Читањепесама о јесени
12. Изражајноказивањепесама
-развијаљубавпремапоезији
о јесени
матерњемјезику
13. Читањепесама о зими
14. Изражајноказивањепесама
о зими
15. Вежбетемпа, мимике и
гестикулације
16. Паузе у рецитовању.
Понављање и рефрени
17.
Изборпесамазатакмичењерец
итатора и читањеистих
18.
Припремазајавнинаступзапро
славуСветогСаве
19.
Припремазатакмичењерецита
тора
20.
Припремазатакмичењерецита
тора
21.
Припремазатакмичењерецита
тора
22.
Снимање
слушањеказиванихпесама

и

23. Читањепесама о женама
(бака, мајка, учитељица)
24.
Изражајноказивањенаучених
песама
25.
Заједничкинаступсадрамском
секцијом
у
програму
„Мамиодсрца“
26.
Сусрет
разговорсапесником

и

и

27.
Посетеодговарајућимприредб
ама
у
ужојдруштвенојзаједници
28. Читањепесама о пролећу
29. Изражајноказивањепесама
о пролећу
30.
Гостовање
локалнојрадиостаници
(илигостовањепоизбору)

у

31. Читањепесама о школи и
другарству
32. Казивањепесама о школи
и другарству
33.
Увежбавањесадржајапреднаст
упзаДаншколе
34. Мојаомиљенапесма казивањепесамапоизборуучен
ика
35. Посетадругој ОЗ
36.
Анализаједногодишњеграда
МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

УЧЕНИКА

нАСТАВНИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читање

Планира,

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Причање

Организује,

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Слушање
песама

различитих Усмерава,

Презентовање,
Рецитовање,
Сам бира садржаје,

Реализује,
Демонстрира,
објашњава,

РЕСУР САРАД
СИ
НИЦИ
Учени
ци,
настав
ници,
природ
но
окруже
ње,

Мотивише, бира Дидакт
методе
и ичка
Користи
различите
технике,
средст
изворе информација,
Прати
ефекте ва,
свог
и збирке
учениковог рада песама,
ЦД.

Учениц
и,
наставн
ици,
ПП
служба,
родите
љи

ДРАМСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ЦИЉ: Развојдечијегискуства и оспособљавањеученикадаизражавајуосећањакористећиглас и
тело – покрет; Развијањестваралачкеспособност, сособностизајавнонаступање и
способностзаконцентрацију; Развијањеопажања, размишљања и слободногизражавања;
ТЕМЕ/САДРЖАЈИ

ИСХОДИ

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ НАСТАВНА
И
НАЧИН СРЕДСТВА
ОСТВАРИВАЊА

1. Договор о раду и перцептивна
упознавањесапланомрада Дапрепознајуразликуи
змеђуреалнихживотни
2.
Покажиштазнаш
хситуација
и демонстративна
(глума
и
замишљенихситуација
имитацијепоизборуучени
;
ка)
учењепомоделуразгово
р
3. Упознавањедраме и
позоришнеуметности
4.
Колективногледањесним
љенепозоришнепредстав
е и разовор о утисцима
5.
Брзочитањенизаречисапр
оменомјачине
и
висинегласа
6. Вежбепантомиме
мимике

и

8.
Слушање
анализарадиодраме
разговор о утисцима

и
и

подражавањеиграњеул
Даисказујуштасувиде ога
ли у игридругих и
препознајуштајесадрж
учењепутемигре
ајигре;

Играјуједноставнеигр
7.
Карактеристикесценског екојеподстичуинтерак
и
изражавања
(дијалог- цију
изражавањетелом
и
монолог,
особеностидрамскихврст гласом;
а)

и
9. Изборкраћихскечева, -Користеглас
поделаулога
и телодаизразеосећања
и
доживљаје
у
читањеистих
светумаште;
10. Читачкапроба
11.
Читачкапроба
вежбепокрета и гестова
12.
Распореднапроба
(груписањелица
и -Изводесамиили
у
стваринасцени)
групинадрамскиначин
13.
Гостовање
и једноставнесадржаје;

текстови
дидактичкима
теријал
-апликације
-ЦД
-костими
-маске
материјалзаоп
ремањесцене

приказнаученогдругојоде
љенскојзаједници

-Уважавање
и
14. Изборкраћихтекстова неговањетрадиције и
о
СветомСави, обичајасвог
и
поделаулога
и другихнарода;
читањеистих
15. Читачкапроба
16. Читачкапроба
17.
Распореднапроба(
груписањелица
и
Пружаједнакушансисв
стваринасцени)
им
18. Увежбавањенаученог
19. Учешћесекције у
пиредбиповодомСветогС
аве
20. Луткарскопозориште
- основнипојмови
21.
Самосталногрупнописањ
есценаријазалуткарскопо
зориште
22. Анализасценарија и
корекцијаистог
23. Читачкапроба
24. Израдасцене
25.
Гостовање
и
приказнаученогдругојоде
љенскојзаједници
(издвојенаодељења)
26.
Сусретсачлановимаамате
рскогпозориштаХаџиРув
имизЛајковца
27.
Поделаулогановогдрамск
огтекста
28. Читачкапроба
29. Читачкапроба
30. Читачкапроба
31. Увежбавањенаученог
32.
Вежбепокрета
гестова

и

33.

и

Груписањелица

стваринасцени
34. Израдасцене
35. Генералнапроба
36.
Извођењепредставезакрај
школскегодине
МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

АКТИВНОС РЕСУРСИ
ТИ

САРАД
НИЦИ

нАСТАВНИ
КА
СРПСКИ ЈЕЗИК

Посматра

Планира,

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

слуша

Организује,

понављарецитуј
еузгестикулациј
упева

Усмерава,

МУЗИЧКА
КУЛТУРА

Ученици, наставници,
драмскитекстови,разли
читиматеријали,Читанк
апросторије у школи,

Реализује,

сала,

ЛИКОВНА
КУЛТУРА

опонашакомуни
цираса

Демонстрир
а,
објашњава,

Дидактичка средства,

другима
чита

Ученици
,
наставни
ци, ПП
служба,
родитељ
и

ЦД.

Мотивише,
бира методе
и технике,

изражаваосећањ
екрозпокрет
- Прати
глуми
ефекте свог
и
учениковог
рада

СПОРТСКА СЕКЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ЦИЉ:
даученицизадовољесвојаинтересовања;
потребезастицањемзнања;способностибављењаспортом;дастеченазнањапримењују у животу,
а
све
у
циљуразвијањакултуренеопходнезаочувањездравља;развој
и
одржавањемоторичкихспособностиученика;учење
и
усавршавањемоторичкихформи;познавањеправилатакмичења;формирањенавиказабављењес
портом;социјализацијаученикакрозспорт
и
неговањеетичкихвредностипремаучеснициматакмичења;откривањедаровитих
и
талентованихученика.
ТЕМЕ

ИСХОДИ

1. Упознавање ученика са -поштује
планом рада секције
примени

ТЕХНИКЕ
И НАСТАВНА
МЕТОДЕ И НАЧИН СРЕДСТВА
ОСТВАРИВАЊА
и перцептивна

текстови

2. Игра „ Између две ватре“

правила игре;

демонстративна

-дидактичкиматеријал

3. Игра „ Између две ватре
4. Игра „ Између две ватре

- учествује у учењепомоделуразго
игри;
вор

5. Народни плес
6. Играчке вежбе

-ЦД
-правилно
реагује у

7. Народни плес
8. Прескакање кратке вијаче
9. Естетско обликовање тела
10.
Прескакање
вијаче

подражавањеиграње
улога

случају
повреде у

учењепутемигре

кратке школи;

11. Елементарне игре по
-учествује у
избору
одељењским
12. Штафетне игре
такмичењима;
13. Народни плес
14. Штафетне игре

прихвати
победу и

15. Колут напред и назад
16. Колутнапред и назад

пораз
као
саставни
деоигре
и
такмичења;

17. Колутнапред и назад
18. Народниплес
19. Елементарнеигре
20. Саставнатлу

познаје
правила и

21. Штафетнеигре
22. Полигонпрепрека
23.
Одбијањелопте
одбојкашка

–

24.
Фудбал
шутнаголизместа

–

26.
Фудбал
шутнаголизкретања

учествује
спортским

у

играма;
вреднује
сопствена и

25. Измеђучетириватре

– туђа
постигнућа

27.
Елементарнеигрепоизборууч
еника
28.
Одбијањелопте
одбојкашка
29.
Кошарка
слободнобацање
30. Народниплес
31. Штафетнеигре

-апликације

-

-ради колут
напред
и
– назад
-изводи
народне

и

-костими
-маске
материјалзаопремање
сцене

32.
Групнопрескакањедугевијач
е

модерне
плесове

33. Полигонпрепрека
34. Брзотрчање – такмичење
35. Игрепоизбору
36. Игрепоизбору

-познаје
основна
правила
одбојке,
фудбала
-шутира
кош

на

-прескаче
вијачу
-пролази
полигон

-брзо трчи на
различитим
дистанцама

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОЈЕКТНА

АКТИВНОС
ТИ

АКТИВНОС
ТИ

УЧЕНИКА

нАСТАВНИ
КА

Прати
упутства,

Планира,
Организује,

РЕСУРСИ

САРАДНИЦИ

Ученици,
наставници,

Ученици,
наставници,

ПП

НАСТАВА

Слуша,

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Вежба,

МАТЕМАТИКА

Сарађује
Трчи,
Игра се,
Одржава
личну
хигијену
простора

просторије у служба, родитељи
школи,
Реализује,
Наставници
сала,
физичког
и
Демонстрира
здравственог
, објашњава, школско
васпитања
двориште,
Мотивише,
бира методе Дидактичка
и технике,
средства,
Усмерава,

и

Прати
ЦД.
ефекте свог
и
учениковог
рада

Секција енглески језик
36 часовасекције у школскојгодини, 1-2 приредбе,до 5 паноа и преко 10
осталихпројекатапрактичневрсте. Око 5 писменихрадова (писама, описнихсастава, песама).
ИСХОДИ
ТЕХНИКЕ
И НАСТАВНА
МЕТОДЕ
И СРЕДСТВА
ТЕМЕ
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
Clothes – designing Усвајање велики број -кооперативна
costumes for the play/ нових речи и израза
-интерактивна
school uniforms
-перцепције
Emotion cube
Примењивање у писању
-разговор
My best friend – guided основна
правописна
descriptive composition правила
-демонстративна
My story
writing

–

guided

Развијање
самопоуздањакодученика,
љубавпремајезику
и
A letter – guided
култури,
али
и
writing
премаживотињама
и
животнојсредини.
My first poem – writing
My favourite athlete

Deciding on a school
play
Script
casting

reading

First play rehearsal

Оспособљавање за јавне
and наступе.

Развијање мотивације за
Play
rehearsal
– рад.
comments
and
suggestions

Цд,
Хамери
Слике
Фотографије
Костими

Dress rehearsal
Yet
another
rehearsal!

dress

Spelling bee
Numbers 1-100
Exotic pets
I'm excited: emotions
Children's poetry
Scary stories
Poetry reading
МЕЂУПРЕДМЕТНА АКТИВНОСТИ
ПОВЕЗАНОСТ
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читање

Планира,

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

Причање

Организује,

Слушање
различитих
песама

Усмерава,

МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА

Презентовање,
Рецитовање,
Глума

РЕСУРСИ

САРАДНИЦИ

Ученици,
наставници,
природно
окружење

Ученици,
наставници,
ПП
служба,
родитељи

нАСТАВНИКА

Реализује,
Демонстрира,
објашњава,
Мотивише, бира
методе
и
технике,
Прати
ефекте
свог
и
учениковог рада

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
РЕЛАЦИЈА :Лајковац – Тршић - Лајковац
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ :другаполовинамаја.
ЦИЉ
ЕКСКУРЗИЈЕ:
јесавладавањеделанаставногпрограманепосреднимупознавањемсадржајанаставнихпредмета,
појава
и
односа
у
природној
и
друштвенојсредини;
упознавањекултурногнаслеђасвојеоколине.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ

Тршић – посета родној кући Вука Оспособљавањеучениказаорганизовање
и
Стефановића Караџића
испуњавањеслободногвременасадржајимаизуметности,
спорта, забаве, игре и разоноде.
Манастир „Троноша“
Повезивање садржаја из редовне наставе и знања

стечених обиласком културно-историјских локација.

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ДЕСТИНАЦИЈА: Тара
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ: Побољшањездравственог и физичкогстањаученика,
боравком
у
природи;
осамостањивањеученика
у
извршавањусвојихобавеза;
развијањекултурних
и
хигијенскихнавикакодученика
и
развијањесарадње
и
пријатељствакрозупознавање и дружењесасвојимвршњацима.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ЗАДАЦИ

познавањепланине:

Планско, систематско, организовано
и стваралачкоусвајањезнања;

Упознавањебиљног
занимањаљуди у крају;

и

животињскогсвета;

врстесаобраћаја;
начинаживотаљуди
Дневнеактивности:
Доручак
Реализацијаредовненаставеприлагођенаусловимасре
дине

Развој
и
праћењездравственогстањаученика;
Физичкиразвојученика;
Стицање и развојхигијенскихнавика;
Реализацијаобавезнихнаставнихсадр
жаја
у
непосредномконтактусасредином,
сапојавама и догађајима у њој;

Ручак

Практичнаприменавећпостојећихзна
ња и развијањеновихинтересовања у
свакодневномживоту;

Одмор

Социјализацијаученика;

Спортскеигре

Развијањесамосталностикодученика

Шетња (рекреатор и учитељи)

Ужина
Вечера
Вечерњеактивности:
-Упознавањесаученицимадругихшкола
“Покажиштазнаш”
Маскенбал
“Бирамонајлепшуфризуру”
“Најпесма и ритмичкагрупа”
Квиз : “Штасмонаучилинапланини”
Поделадиплома

СПИСАК УЏБЕНИКА И ИЗДАВАЧA
Редни Издавач
број

Назив уџбеника

Аутори

1.

ЧИТАНКА „У СВЕТУРЕЧИ“;– 3. Р

Станковић

Логос

Шошо,Костић
2.

Логос

ГРАМАТИКА ,,ДАР РЕЧИ“;-3. Р

ЈеленаСрдић

3.

Логос

РАДНА СВЕСКА СРПСКИЈЕЗИК-3.Р

Станковић
Шошо,Костић

4.

Логос

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК

Тахировић,Иванчевић

ИЗ 4 ДЕЛА – 3. Р
5.
6.
7.

Логос
Логос
Логос

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Мунитлак,Шикл ,

УЏБЕНИК – 3.Р

Ерски

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Мунитлак,Шикл ,

РАДНА СВЕСКА – 3.Р

Ерски

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3

Михајловић

УЏБЕНИК

Бокан,Ињац

+ 2ЦД-а - 3. Р
8.

Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА3. УЏБЕНИК-3. Р

М.Мићић,Г.Мићић

9.

Акриноло

Discover english starter, udžbenik za 3. Judy Boyle
razredosnovneškole

10.

Акриноло

Discover english starter, radna sveska za 3. Judy Boyle
razredosnovneškole

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 180 (обрада -91 и остало – 89)

Циљ: Циљ наставе 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.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за
решавање проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно
учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.
Кључни појмови: књижевност, језик, језичка култура

ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

1.
Књижевност
(80 часова)

чита са разумевањем различите врсте
текстова;
Поезија
– укратко образложи свој утисак и
1. Шаљива народна песма «Женидба мишљење поштујући и другачије
ставове;
врапца Подунавца»
– разликује књижевне врсте: шаљиву народну
2. Војислав Илић: «Јесен»/Владислав песму, басну и причу о животињама,
Петковић Дис: «Зима»
приповетку, роман за децу и драмски текст;
– одреди тему, редослед догађаја, време и
3.
Момчило
Мошо
Одаловић:
место дешавања у прочитаном тексту;
«Молитва за маму»
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА

–

4. Мирослав Антић: «Космонаутска – именује позитивне и негативне особине
ликова;
песма»
– уочи и издвоји основне елементе лирске
5. Бранко Миљковић: «Песма о цвету» песме (стих, строфа, рима и ритам);
6. Добрица Ерић: «Завичај»/»Oтаџбина
је наша очевина»/Момчило Мошо – тумачи идеје књижевног дела;
– препозна ситуације
Одаловић: «Птице косовчице»
кршења/остваривања права детета и
7.
Мирослав
Антић:
«Прва стереотипе у књижевним делима;
љубав»/»Најљубавнија
песма»/Алексије Марјановић: «Љубав» – уочи персонификацију и разуме њену улогу
8. Бранко Ћопић: «Месец и његова у књижевном делу;
бака»/Десанка Максимовић: «Пауково – разликује описивање, приповедање (у 1. и
3. лицу) и дијалог у књижевном делу;
дело»

1. Ликовна култура :
Илустрација
текстова домаће и
школске лектире

2. Музичка култура:
- Слушање и певање
песама

3. Природа и друштво
-Годишња доба
-Жива и нежива
природа
-Показивање осећања.
Поштовање
различитости.
Друштвене групе.

9.
Бранислав Црнчевић: «Кад би – преприча текст из различитих
улога/перспектива;
мени дали један дан»

4. Математика:
10. Владимир Андрић: «Дај ми крила – уочи основни тон књижевног текста (ведар,
- Бројеви
један круг»
тужан, шаљив);
11. Народна
Латинима»

песма:

«Милош

у
–

12. Народна
песма:
адамско колено»

«Јетрвица
–

Проза

уочи супротстављеност лица у драмском
тексту;
чита текст поштујући интонацију
реченице/стиха;

1.
Народна прича о животињама: – изражајно рецитује песму и чита прозни
«Међед, свиња и лисица»
текст;
2.
Народна приповетка: «Најбоље
– изводи драмске текстове;
задужбине»
3.
Народна приповетка: «Ветар и – усвоји позитивне људске вредности на
основу прочитаних књижевних дела;
сунце»
4.

Народна бајка: «Пепељуга»

5.
Бранислав Нушић: «Прва љубав»
(одломак из Аутобиографије)
6.
Бранислав Црнчевић: «Босоноги
и небо»
7.
Гроздана
љубав»

Олујић:

8.
Светлана
Велмар
«Стефаново дрво»

«Стакларева
Јанковић:

5. Физичко и
здравствено
васпитање
- Развијање моторике
руке
-Природни облици
кретања

9.
Лав
Николајевич
Толстој:
«Врабац и ласте»/»Два мраза»
10. Драган Алексић: «Позориште на
небу»
11. Весна
срце»

Алексић:

«Детективско

12. Ханс
Кристијан
Андерсен:
«Ружно Паче» – читање у наставцима
Драмски текстови
1. Гвидо Тартаља: «Подела улога»
2. Љиљана Крстић: «Кад пролеће дође»
3. Дејан Алексић: « Слава»
Научнопопуларни и информативни
текстови (из књига, енциклопедија и
часописа за децу)
● о нашим знаменитим књижевницама,
сликаркама и научницама;
● о природним лепотама и културним
знаменитостима Србије;
● о занимљивим пределима, народима,
обичајима у свету
● бонтон
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Милован Данојлић: Избор из поезије

за децу
2. Драган Лукић: Избор из поезије за
децу
3. Јасминка Петровић: «О дугмету и
срећи»
4. Рене Гијо: «Бела Грива»
5. Ерик Најт: «Леси се враћа кући»
6. Александар Поповић: «Пепељуга»
ДОПУНСКИ ИЗБОР
(са
наведеног
списка
или
по
сопственом избору бирају се три дела)
1. Избор драмских текстова за децу
2. Бранко В. Радичевић: «Песме о
мајци»
3. Светлана Велмар Јанковић: «Књига
за Марка»/»Очаране наочаре»
4. Горан Петровић: «Разлике»
5. Едмондо де Амичис: «Срце»
6. Јохана Шпири: «Хајди»
7. Михаел Енде:«Бескрајна
(одломак)
8.

Астрид Линдгрен:

прича»

«Пипи Дуга

Чарапа»
9. Златко Васић: «Чаробно путовање»
10.Урош Петровић: «Мартинина велика
загонетна авантура»
11.Гордана
Тимотијевић:
«Сличице»/»Владимир из чудне приче»
12. Угљеша
Несвет»

Шајтинац:

«Чарна

13. Момо Капор: «Сања»
14. Весна Алексић: «Брљиво срце»
Књижевни појмови:
– шаљива народна песма,
– прича о животињама,
– особине народне епске песме,
– приповетка,
– роман за децу,
– персонификација,
– опис природе и ликова,
– приповедање у 1. и 3. лицу,
– сукоб драмских лица.

и

2.
Језик
(50 часова)

Речи које у писању и говору
мењају облик; речи које не мењају
облик (без именовања врста
непроменљивих речи).
Реченица и реченични чланови
(субјекат, предикат, објекат,
прилошке одредбе).
Појам субјекта; различите врсте
речи (именице и личне заменице)
у функцији субјекта; изостављени
субјекат.
Појам предиката (глаголски
предикат).
Појам објекта (именице у
функцији објекта).
Прилошке одредбе за време,
место и начин.
Речи и групе речи у функцији

– повеже граматичке појмове обрађене у
претходним разредима са новим наставним
садржајима;
– разликује речи које мењају облик (именице,
заменице, придеви, бројеви, глаголи) и уочи оне
које су увек у истом облику;
– одреди основне реченичне чланове;
– разликује врсту речи од службе речи у реченици;

1. Природа и

друштво
- Околина

2. Математика

-Редни бројеви
-Мерење и мере

– поштује и примени основна правописна правила;
– правилно пише сва три модела управног говора;

3. Физичко

и
здравствен
о
васпитање
-Развијање
моторике
руке

субјекта, објекта и прилошких
одредаба; придев уз именицу у
служби атрибута у оквиру групе
речи која има службу субјекта или
објекта. Управни говор (трећи
модел).
Велико слово:
имена становника држава и
насеља; називи улица и тргова;
имена из уметничких дела –
примери из обрађених дела (нпр.
Ружно Паче...);
устаљена и посебно наденута
имена животиња;
називи институција, предузећа и
установа, манифестација;
устаљена имена историјских
догађаја и личности (усклађено са
предметом Природа и друштво).
Речца ли; скраћени упитни облик
је ли (је л’) према узрочном
везнику јер.
Предлог са уз заменице (нпр. са

мном, с њом и сл.).
Писање вишечланих бројева.

Основни облици усменог и писменог
изражавања:
препричавање текста у целини и по
деловима (по датом плану);

3.
Језичка култура
(50 часова)

1. Природа

друштво
– употреби основне облике усменог и писменог
изражавања:
препричавање,
причање
и
описивање;

причање
у
дијалошкој
форми
(уношење дијалога, управног говора у – употреби речи истог облика, а различитог
значења, као и речи истог значења, а различитог
структуру казивања);
облика;
описивање односа међу предметима,
бићима и појавама;
– препозна значење речи и фразеологизама који
описивање природе, личности,
књижевних ликова и сл.
Речи истог облика, а различитог
значења; речи истог значења, а
различитог облика (на примерима
књижевних текстова); устаљени
језички изрази.
Разгледница, честитка, писмо.
Књижевни и други текстови
(линеарни и нелинеарни) у функцији
унапређивања језичке културе.
Говорне вежбе: рецитовање,
изражајно читање, сценско

и

се употребљавају у свакодневној комуникацији;

- Породица.
- Школа.

-Вршњаци.
-Временске прилике.
Исказивање
осећања и потреба

2. Ликовна култура
-Илустровање.

– напише разгледницу, честитку, приватно
писмо;
– прилагоди језички израз комуникативној
ситуацији – формалној и неформалној;
– повеже информације исказане у линеарном и
нелинеарном тексту и на основу њих изводи
закључак;

- Односи у видном
пољу.
- Простор, облик

и боја.
- Фотографије

3.Музичка

култура

-Боја тона-различите

приказивање
драмског/драматизованог текста и сл.
Правописне вежбе: диктат; управни
говор (сва три модела); наводници;
велико слово; заменица Ви из
поштовања; спојено и одвојено
писање речи (речца ли, предлог са,
вишечлани бројеви).
Језичке вежбе: допуњавање реченица
предикатом у садашњем, прошлом и
будућем времену; проширивање
реченица;
укрштене
речи;
асоцијације.
Лексичко-семантичке
вежбе:
одређивање значења устаљених
израза; састављање речи на основу
датог почетног и последњег слова;
допуњавање низа речима које су
повезане са датом речју.
Два школска писмена задатка – један
у првом и један у другом
полугодишту.

боје људских
гласова.
– правилно структурира текст;
- учествује у предлагању садржаја и начина рада.

-Јачина тона.
-Висина тона.
4.Физичко и
здравствено
васпитање
-Вежбе
за
развој
координације.
- Основни
ставови и
положаји.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

АКТИВНОСТИ
ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

а) Ученик

- Кооперативна

Слушање, памћење,

- Интерактивна

посматрање,
препознавање,
упоређивање, уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања, причање,

- Перцептивне
- Амбијентално
учење
- Игра
- Цртање
- Певање

- Учење кроз игру
- Демонстрација

замишљање, описивање,
цртање, бојење, читање,
писање,
анализирање,
откривање, закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање, сарађивање,
процењивање, играње

б) Наставник

Припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавање, иницирање,
слушање,
праћење,
процењивање,
идентификовање,
поређење,
одлучивање,
разговор, читање, цртање

РЕСУРСИ

- Ученици
- Наставници
- Родитељи
- Двориште
- Учионица
Дидактичка
средства и

материјали
- Уџбеници
- Искуство ученика

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Формативно и сумативно
оцењивање
Идентификација
ситуација у којима ће
ученици стећи и показати
понашање у складу са
прописаним исходима.
Инструменти
за
проверавање
остварености
прописаних
исхода
(разговор, посматрање,
десетоминутне провере
знања, диктати, тематске
провере знања, годишња

(показивање)

- Фотографије

- Разговор

- Слике

- Учење по моделу

- Краћи текстови
- Касете
- Апликације

провера знања, мерења
брзине
читања
и
писања).
Примена
инструмената
прикупљања података
и њихово поређење са
прописаним исходима.

Наставни предмет : СРПСКИ ЈЕЗИК – ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИ Разред : ЧЕТВРТИ

Број
часова
Ред
ни За
За
бро обра ост.
ј
тип.
ду
нас
час.
та.
тем
е

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Временска
динамика

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
( по реализацији наставне теме ученик ће бити у стању да)

1.

41

39

КЊИЖЕВНОСТ

септембар
јун

Основни ниво
Вештина читања и разумевање прочитаног
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног и
латиничног текста
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,
проналазећи информације експлицитно исказане у једној
реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када,
колико и сл. )
1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може
да буде исказана на различите начине ( синонимија, парафраза),
садржана у тексту
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
1СЈ. 1.2.7. 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 ситуација из текста и особа и
ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате
Књижевност
1СЈ.1.5.1. Препознаје књижевне родове на основу формалних
одлика 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 књижевно
уметничком тексту
Средњи ниво
Вештина читања и разумевање прочитаног
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.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у
линеарном и нелинеарном тексту ( нпр. Проналази део/детаљ
који је приказан на илустрацији, утабели, или дијаграму)
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 са поступцима ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност информација које прате текст;
наводи разлоге за избор одређене илустрације
Књижевност
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.2.5.7. разуме фигуративну употрбу језика у
књижевноуметничком тексту
Напредни ниво
Вештина читања и разумевање прочитаног
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста,

обједињујући информације из различитих делова дужег текста
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане
различитим симболичким системима (нпр. Текст, табела,
графички приказ)
1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у
информативном тексту (нпр. Мишљење аутора текста vs.
Мишљења учесника у догађају)
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и
издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни
текст
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми
(уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм)
1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на
предвиђену намену (нпр. Који од два текста боље описује дату
слику, да ли је упутство за познату игру потпуно и сл.)
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)
Књижевност
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
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту,

аргументује их позивајући се на текст

Основни ниво
Граматика и лексикологија
2.
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1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( именице, заменице, придеве,
бројеве и глаголе)

ЈЕЗИК

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи
(род и број заједничких именица) и глаголско време (презент,
перфекат и футур)

септембар
јун

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији
(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне)
и
по
потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1СЈ.1.1.4. препознаје антонимију
1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи, и
сл.)
Писано изражавање ( правопис)

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. употрбљава велико слово приликом писања личних
имена, назива места (једночланих), назива школе
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне
структуре
Средњи ниво
Граматика и лексикологија
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице, заменице, придеве,
бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке
именице; описне, присвојне придеве и градивне придеве; личне
заменице; основне и редне бројеве)
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у
номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и
род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у
друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији
(обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по

потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној
функцији и облику
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у
школским текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и
правилно их употрбљава
Писано изражавање ( правопис)
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена
држава и места и њихових становника; користи наводнике при
навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/ -ев/
-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно
пише сугласник Ј у интервокалској позицији; правилно пише
речцу ли и речцу не; употрбљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички
израз ( ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...)
Напредни ниво
Граматика и лексикологија
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.3.4.3. препознаје прави објекат ( у акузативу) и прилошке
одредбе за време, место и начин
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на
основу ситуације и текста/ контекста у којем су употрбљени
1СЈ.3.4.5. употрбљава речи у основном и пренесеном/
фигуративном значењу
Писано изражавање ( правопис)
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим
реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције,
укључујући и сложене.

Говорна култура
3.
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да
започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша
своје саговорнике
септембар
јун

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију
реченице/стиха, без тзв. «певушења» или «скандирања»
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи
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),
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.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став
Основни ниво
Писано изражавање

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. уптребљава велико слово приликом писања личних
имена, назива места (једночланих), назив школе
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне
структуре
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једносттаван текст ( до 400 речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( у односу на узраст);
правилноих 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, рођендан), позивницу
( за рођенданску прославу, забаву), разгледницу ( са летовања,
зимовања, екскурзије)
Средњи ниво

Писано изражавање ( правопис)
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена
држава и места и њихових становника; користи наводнике при
навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/ -ев/
-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно
пише сугласник Ј у интервокалској позицији; правилно пише
речцу ли и речцу не; употрбљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички
израз ( ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...)
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје
текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима
1СЈ.2.3.5. језички изразприлагођава 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 примерн узрасту; употребљава
синониме (нпр, да избегне понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља
текст и исправља грешке)

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним
подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења,
адреса, телефон; школа,разред, одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
Напредни ниво
Писано изражавање
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим
реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције,
укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни,средишњи и завршни
део текста); добро распоређује основну информацију и додатне
информације унутар текста и пасуса
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред: ЧЕТВРТИ

Годишњи фонд часова: 72 часа (обрада- 24; утврђивање- 48)
ЦИЉ: учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему
и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Кључни појмови: комуникација,рано учење, језичка активност, језичке компетенције и интеркултуралност
ОБЛАСТ/ТЕМА
(Комуникативне
функције)
1. Starter Unit
Поздрављање и
престављање;
изражавање
количина.

САДРЖАЈИ
Ученици у усменој комуникацији
уче и увежбавају:

- основне бројеве: 1-100
- речи којима се именујушколски
предмети: Art, English, ICT, Maths,
Music, PE, Science
- речи којима се именујуврсте
домова:types of homes: cottage, flat,
house
- речикоје се односе на временске
прилике: weather: It’s cold. It’s hot. It’s
raining. It’s snowing. It’s sunny. It’s

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

- поздраве и отпоздраве, примењујући
једноставнија језичка средства;представе себе и
другог;
- разумеју једноставнија питања личне природе и
одговаре на њих;
- постављају једноставнија питања личне
природе;у неколико једноставнијих везаних
исказа саопште информације личне природе о
себи и другима водећи рачуна о приватности и
поверљивости;
- разумеју, питају и саопште колико нечега има

МЕЂУПРЕДМЕТ
НА
ПОВЕЗАНОСТ
Српски језик,
математика,
ликовна култура,
музичка култура,
познавање природе
и друштва

windy.
2. Module 1 A
bigfamily,
Watersports
Описивање места
и
предмета;изражав
ање поседовања;
описивањетрен
утнихрадњи у
садашњости;
описивање
способности у
садашњости.

- речикоје се односе на физички
изглед: physical appearance: curly hair,
fair hair, fat, freckles, glasses, longhair,
short, short hair, slim, straight hair, tall
family members: aunt, cousin, uncle
- речи којима се именују слободне
активности: activities: dive, do karate,
get wet, have a picnic, hop, jog, play
theviolin, sail, skateboard, skip, surf,
waterski
sporting location: pool
- језичкe структурe –
She is sailing. (present continuous)Can
he ski? Yes, he can. / No, he can’t. (the
verb ‘can’)Look at me! (object
pronouns) My name is Alex. (the verb ‘to
be’) Your brother is very tall. (possessive
adjectives) I haven’t got freckles. (the
verb ‘have got’)
- кратку причу и песму која се односи
на тему.

- разумеу једноставније описепредмета и места;
- опишу бића, предмете и места у неколико
везаних
- разумеју једноставније исказе којима се
изражава поседовање / непоседовање и реагује на
њих;
- траже и дају једноставнија обавештења која се
односе на поседовање / непоседовање;
- разумеју једноставније текстове у којима се
описују тренутне радње у садашњости;
- размене информације које се односе на дату
комуникативну ситуацију;
- опишу тренутне радње у садашњости користећи
једноставнија језичка средства;
- разумеју једноставније текстове у којима се
описују способности у садашњости;
- размене информације које се односе на дату
комуникативну ситуацију;
- опишу радње и способности у садашњости
користећи једноставнија језичка средства

Српски
језик,
математика,
ликовна култура,
музичка култура,
познавање природе
и друштва

3.
Module
2Where is ...?, A
green
day
Описивање
места; описивање
уобичајених
радњи
у
садашњости;
изражавањедопад
ања
и
недопадања;
исказивање
хронолошког
времена.

Српски
језик,
математика,
ликовна култура,
музичка култура
познавање природе

- речикоје се односе на места у граду:
buildings: baker’s, bank, butcher’s,
greengrocer’s, hospital, post

- разумејуједноставнијеописеместа;
- опишу
места
у
неколиковезанихједноставнијихисказа;

office, supermarket, sweet shop
- речикоје се односе на занимања:
jobs: baker, chef, doctor, firefighter,
pilot, police officer, postman, vet
- речикоје се односе на активности у
слободно време: clean, go shopping, go
to the gym, paint, plantflowers, read
comics
- изразе који се односе на исказивање
времена: It’s half past one. It’s quarter
past one. It’s quarter to one.
sports: badminton, baseball, hockey,
table tennis, volleyball
- језичкe структурe –
The supermarket is next to the baker’s.
(prepositions of place) He works in a
kitchen. (present simple)
Do you like going shopping? (like + ing)
I usually ride my bike to school. (adverbs
of frequency)
- кратку причу и песму која се односи
на тему.

- разумеју једноставније текстове у којима се
и друштва,
описују уобичајене радњеу садашњости;
- размене информације које се односе на дату
комуникативну ситуацију;
- опишууобичајене радњеу садашњости користећи
једноставнија језичка средства;
- разумеју једноставније исказе за изражавање
допадања / недопадања и реагују на њих;
- изражавају допадање / недопадање уз
најједноставније образложење;
-разумеју
и
саопштеједноставнијеисказекојисеодносенахроно
лошковреме.

4.
Module
3Funny clothes, A
-- речикоје се односе на одећу: clothes:
fruit salad
boots, cap, gloves, jeans, jumper, scarf,
Изражавање
uniformactions: put on, takeoff
допадања и
недопадања
и
захвалности;
изражавање
количина;
описивање људи.

- речикоје се односе на правила
понашања у школи:be quiet, chewgum,
drop litter, make a noise, shout
- речикоје се односе на храну: butter,
cherry, flour, grapes, mango, salt,
strawberry, sugar
- изразе за иражавање количине : a bar
ofchocolate, a bottleofoliveoil, a canof
cola,a cartonofjuice, a jar ofjam, a
loafofbread, a packetofbiscuits
- језичкe структурe –
There are twojumpers. There are five
mice.(plurals
(regular,
irregular)Youmustn’twatch TV allthe
time.
(must/mustn’t)May
I
openthewindow? Yes, youmay. / No,
youmaynot. (can, may (permission)
Is there much sugar in it? Ooh, yes! A
lot! (much, many, a lot of) There isn’t
any milk. (some,any)
- кратку причу и песму која се односи
на тему.

- речикоје се односе на одећу: clothes: boots, cap,
gloves, jeans, jumper, scarf, uniformactions: put on,
takeoff
- речикоје се односе на правила понашања у

Српски језик,
математика,
ликовна култура,

школи:be quiet, chewgum, drop litter, make a noise, музичка култура,
shout
познавање природе
- речикоје се односе на храну: butter, cherry, flour, и друштва
grapes, mango, salt, strawberry, sugar
- изразе за иражавање количине : a bar
ofchocolate, a bottleofoliveoil, a canof cola,a
cartonofjuice, a jar ofjam, a loafofbread, a
packetofbiscuits
- језичкe структурe –
There are twojumpers. There are five mice.(plurals
(regular, irregular)Youmustn’twatch TV allthe time.
(must/mustn’t)May I openthewindow? Yes, youmay. /
No, youmaynot. (can, may (permission)
Is there much sugar in it? Ooh, yes! A lot! (much,
many, a lot of) There isn’t any milk. (some,any)
- кратку причу и песму која се односи на тему.

5. Module 4 A
greatzoo, Sorry,
Miss!
Описивање бића
и
предмета;
разумевање
и
исказивање
једонставних
упутстава и
налога;
исказивање
припадања;
исказивање
положаја у
простору.

- речикоје се односе на
животиње/придеве: a big elephant, a
clever dolphin, a cutepanda, a fast
cheetah, a funny monkey, a heavy hippo,
a longsnake, a scary crocodile, a slow
snail, a small penguin, a strong lion,a
tall giraffe
- речикоје се односе на места у граду:
beach, funfair, library, market, museum,
sportscentre, theatre
personality adjectives: clever, cute,
dirty, funny, naughty, noisy, quiet,shy
- језичкe структурe –
The giraffe is taller than the elephant.
(comparisons)
Who’s the tallest in your class?
(superlatives)
They weren’t quiet. (was/were)There
were two parks in my street. (there
was/there were)
- кратку причу и песму која се односи
на тему

- разумеју једноставније описе бића и предмета;
- опишу бића и предмете у неколико везаних
једноставнијих исказа;
- разумеју једноставнија упутства и налоге и
реагују на њих;саопште једноставнија упутства и
налоге;
- разумеју и формулишу једноставне искзе који се
односе на припадање;
- разумеју једноставнија обавештења о положају у
простору и реагује на њих;
- траже и пруже једноставнија обавештења о
положају у простору.

Српски
језик,
математика,
ликовна култура,
музичка култура

6. Module 5, A
funnyday,
Holidays!
Исказивање
хронолошког
времена;описива
ње
бића
и
предмета;
исказивање
једноставних
предлога;
честитање
рођендана

- речикоје се односе на причу: cave,
discover, diver, footprint, rock, scream,
visit
- речикоје се односе на месеце у
години: January, February, March,
April, May, June, July, August,
September, October, November,
December
- речикоје се односе на одмор: camera,
rucksack,
sleeping
bag,
suitcase,sunglasses, swimming trunks,
swimsuit, tent
- речикоје се односе на географске
појмове: island, lake, mountain, ocean,
rainforest, river, sand,
waterfall
- језичкe структурe –Roy listened to

music last night. (past simple)I travelled
to Spain last summer. (prepositions of
time)
They’re going to jump. (be going to)
Who is Ryan? My cousin. (question
words)
- кратку причу и песму која се односи
на тему.

-разумеју
и
саопштеједноставнијеисказекојисеодносенахроно
лошковреме;
- разумеју једноставније описе бића и предмета;
- опишу бића и предмете у неколико везаних
једноставнијих исказа;
- разумеју једноставне предлоге и реагују на њих;
упуте једноставне предлоге;
- упуте једноставне честитке.
- разумеју и, примењујући једноставнија језичка
средства, наведу најуобичајеније активности које
се односе на прославе рођендана и празника;
- разумеју и објасне сличности и разлике у
породичним слављима у циљној култури и код
нас.

7. Holidays
Честит
ање
празни
ка,
рођенд
ана и
других
значајн
их
догађај
а

. - речи и изразе којe се односе на
празник Halloween: costume, sweets,
pumpkin, lantern, а broom
- речи и изразе којe се односе на
Божић: bells, sleigh, candles, stockings,
star
- речи и изразе који се односе на Saint
Sava’s Day: Saint Sava, church
- речи и изразе који се односе на Дан
жена: women, flowers, present, card,
teacher
- речи и изразе који се односе на
Ускрс: bunny, chocolate egg, picnic,
cheesecake, hot cross buns, garden,
lamb
- речи и изразе који се односе на Дан
шале: April Fools, celebrate, joke, bad
luck
- песме које се односе на тему.

- Препознају и именују бића, предмете и места
који се односе на тему;
- разумеју једноставно исказане честитке и
одговоре на њих;
- упуте једноставне честитке.
- разумеју и, примењујући једноставнија језичка
средства, наведу најуобичајеније активности које
се односе на прославе рођендана и празника;
- разумеју и објасне сличности и разлике у
породичним слављима у циљној култури и код
нас.

Српски
језик,
математика,
ликовна култура,
музичка култура,
познавање природе
и друштва

8.

- речи и изразе који се односе на

- Препознају и именују бића и предмете који се

Српски језик,

MyGreenPasspor
t
Разумевање
и
давањеједноставн
ихупутстава
и
налога;
описивањебића,
предмета, места и
појава.

играчке и очување животне средине:
green sports, litter, tap, planting a tree,
grass, animals in danger, polar bear
- језичке структуре
Keep dogs on a lead!
Don’t pick flowers!
Put your rubbish in the bin!
Don’t play loud music!
Keep off the grass!
Don’t ride your skateboard!

односе на тему;
- разумеју једноставна упутства и налоге и реагују
на њих;
- саопште једноставна упутства и налоге;
препознају и именују бића, предмете и места из
непосредног окружења;
- разумеју једноставне описе бића, предмета и
места;
- опишу бића, предмете и места користећи
једноставна језичка средства.

математика,
ликовна култура,
музичка култура,
познавање природе
и друштва

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

АКТИВНОСТИ
ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
РАДА
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-

а) Ученик
Слушање,
памћење,
посматрање,
препознавање,
упоређивање, уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања,
причање,
замишљање, описивање,
цртање, бојење, читање,
писање, анализирање,

б) Наставник
Припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавање, иницирање,
слушање, праћење,
процењивање,

РЕСУРСИ
- Ученици
- Наставници
- Родитељи
- Двориште
- Учионица
- Дидактичка
средства и

НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Формативно
и
сумативно оцењивање.
Посматрање
и
праћење,
усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у паровима
и групама, задаци у
радном делу уџбеника,
тестови слушања,

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 аудиозаписа 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

откривање, закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање,
сарађивање,
процењивање,
играње,
читање, писање

идентификовање,
поређење,
одлучивање,
разговор, читање, цртање,
писање

материјали
- Уџбеници
- Искуство ученика
- Фотографије
- Слике
- Краћи текстови
- Апликације

различите
технике
формативног
оцењивања, ученички
радови/пројекти,
разговор, посматрање,
десетоминутне провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања...

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).

Број
и
Стандарди постигнућа
назив теме
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.8.1.1.9.
1. Starter
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15.1.1.20.
Unit
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. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.120. 2.3.2.

Процена и провера постигнућа
Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, задаци у уџбенику
и радној свесци,симулације у паровима и
групама.

2. Module 1
A
bigfamily,
Watersport
s

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. 1.1.15.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.19. 2.1.22. 2.1.25 2.1.26. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у уџбенику и
радној свесци, тестови, различите технике
формативног оцењивања, ученички
радови/пројекти.

3. Module
2Where is
...?, A
green day

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. 1.1.15.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.19. 2.1.22. 2.1.25 2.1.26. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у уџбенику и
радној свесци, тестови, различите технике
формативног оцењивања, ученички
радови/пројекти.

Корелација
Грађанско
васпитање,
српски језик,
математика, ликовна
култура, музичка
култура.
Српски
језик,
грађанско
васпитање,
математика, природа
и друштво, музичка
култура,
ликовна
култура, физичко и
здравствено
васпитање, пројектна
настава.
Српски
језик,
грађанско
васпитање,
математика, природа
и друштво, музичка
култура,
ликовна
култура, физичко и
здравствено
васпитање, пројектна
настава.

4. Module 3
Funny
clothes, A
fruit salad

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. 1.1.15.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.19. 2.1.22. 2.1.25 2.1.26. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у уџбенику и
радној свесци, тестови, различите технике
формативног оцењивања, ученички
радови/пројекти.

5. Module 4
A greatzoo,
Sorry,
Miss!

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.22.
2.1.25 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у уџбенику и
радној свесци, тестови, различите технике
формативног оцењивања, ученички
радови/пројекти.

6. Module
5,
A
funnyday,
Holidays!

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.22.
2.1.25 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у уџбенику и
радној свесци, тестови, различите технике
формативног оцењивања, ученички
радови/пројекти.

Српски
језик,
грађанско
васпитање,
математика, природа
и друштво, музичка
култура,
ликовна
култура, физичко и
здравствено
васпитање, пројектна
настава.
Српски
језик,
грађанско
васпитање,
математика, природа
и друштво, музичка
култура,
ликовна
култура, физичко и
здравствено
васпитање, пројектна
настава.
Српски
језик,
грађанско
васпитање,
математика, природа
и друштво, музичка
култура,
ликовна
култура, физичко и
здравствено
васпитање, пројектна
настава.

7. Holidays

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.22.
2.1.25 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у уџбенику и
радној свесци, тестови, различите технике
формативног оцењивања, ученички
радови/пројекти.

8.
MyGreenP
assport

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.22.
2.1.25 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у
паровима и групама, задаци у уџбенику и
радној свесци, тестови, различите технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Српски
језик,
грађанско
васпитање, верска
настава, , природа и
друштво, музичка
култура, ликовна
култура, пројектна
настава.
Српски
језик,
грађанско
васпитање, , природа
и друштво, , ликовна
култура, физичко и
здравствено
васпитање, пројектна
настава.

МАТЕМАТИКА
Разред:
Четврти
Годишњи фонд часова: 180 часова ( обрада-55, остало-125)
Циљ:. наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и
примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи
развој математичких појмова.

Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.

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

ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА

1.
Бројеви
(обрада 42,
остало -90)

САДРЖАЈИ

МЕЂУПРЕДМЕТНА

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ПОВЕЗАНОСТ

Скуп природних бројева са нулом. -прочита, запише и упореди природне бројеве и
Декадни систем записивања бројева. прикаже их на бројевној правој;
1. Ликовна култура
Месна вредност цифре.
–одреди месну вредност цифре;
-Цртање
Својства скупа природних бројева.
–изврши четири основне рачунске операције у
-Бојење.
Сабирање и одузимање (писмени
скупу
N0;
поступак). Множење и дељење
(писмени поступак).
–састави израз, израчуна вредност бројевног
2. Природа и друштво
Својства рачунских операција израза и примени својства рачунских операција;
(изражена формулама). Изрази са
више операција (бројевни изрази и
изрази са променљивом).

–реши једначине и неједначине и провери
тачност решења;

Разломци облика

–процени вредност израза са једном рачунском
операцијом;

–реши проблемски задатак користећи бројевни
Једначине и неједначине у скупу N0. израз, једначину или неједначину;
(m, n ≤ 10).

-Смерови кретања

-Сналажење у времену

3.

Српски језик

-Описивање и писање
Упоређивање разломака са једнаким
- Састављање
и
бројиоцима.
–одреди вишеструке декадне јединице најближе писање
краћег
датом броју;
текста- текстуалног
Једнакост разломака.
задатка.
–прочита и запише разломке облика (m, n ≤
Сабирање и одузимање разломака са
10);
- Читање
једнаким имениоцима. Децимални
запис броја са две децимале.
–упореди разломке облика са једнаким

Сабирање и одузимање
децималних бројева.

бројиоцима или имениоцима;
–запише резултат мерења дужине децималним
бројем са највише две децимале;
–сабере и одузме децималне бројеве са највише
две децимале;

4.Физичко
здравствено
васпитање

и

-Природни облици
кретања

–чита, користи и представља податке у табелама
или графичким дијаграмима;
–формира низ на основу упутства;
–реши задатак применом различитих начина
представљања проблема;
–сабере и одузме разломке са једнаким
имениоцима;

Квадар и коцка.
2.
Геометрија
(обрада-4,
остало-8)

–именује елементе и опише особине квадра и
коцке;
–црта мреже и прави моделе квадра и коцке;
–препозна сликовну представу изгледа тела
посматраног са различитих страна;

1. Ликовна култура

-Цртање
геометријских тела
-Бојење

2. Природа и друштво

-Кретање

3. Српски језик

-Читање
-Писање латинице

4. Физичко и

здравствено
васпитање
-Природни облици
кретања
3.
Мерење површине (m2, dm2, cm2,
Мерење и мере
– прочита, упореди и претвори јединице за
(обрада-9, остало-19) mm2, km2, ha, a). Површина квадрата мерење површине и запремине;
и правоугаоника.
– израчуна површину квадрата и
Површина квадра и коцке.
правоугаоника;
Мерење запремине (m3, dm3, cm3,
– израчуна површину и запремину квадра и
mm3). Запремина квадра и коцке.
коцке;
– реши проблемске задатке у контексту мерења.

1. Ликовна култура

-Цртање и бојење
2. Музичка култура

-Бројалице, песме

3. Природа и

друштво
- Сналажење
у времену

4.
Писмени задаци
(8 часова)

4. Српски језик

-Састављање
и
писање
краћег
текста- текстуалног
задатка.
-Читање
5. Физичко

и
здравствено
васпитање
-Поскоци, скокови
и
вежбе
обликовања
-бројање

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
АКТИВНОСТИ
ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

а) Ученик

б) Наставник

Припремање,
организовање,
Слушање,
разговор,
- Интерактивна
посматрање,
праћење,
постављање
питања,
објашњавање, помагање,
памћење, посматрање,
- Перцептивне
показивање,
вођење,
уочавање, разликовање,
подстицање, предвиђање,
- Амбијентално учење
именовање, цртање, бојење, проверавање, вредновање,
саопштавање, иницирање,
описивање, играње
- Игра
слушање, праћење,
- Кооперативна

РЕСУРСИ

- Ученици
- Наставници
- Родитељи
- Двориште
- Учионица
- Дидактичка

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Иницијална процена
знања ученика.
Формативно и сумативно
оцењивање
Идентификација
ситуација у којима ће
ученици стећи и показати
понашање у складу са
прописаним исходима.
Инструменти за

- Цртање

процењивање,
идентификовање,
поређење, одлучивање,
разговор, читање, цртање

- Певање
- Учење кроз игру
- Демонстрациј

средства и
материјал
и
- Уџбеници
- Искуство ученика

а (показивање)

- Фотографије

- Разговор

- Слике

- Учење по моделу

- Краћи текстови
- Е уџбеници
- Апликације

Наставни

предмет

:

МАТЕМАТИКА–

проверавање
остварености
прописаних
исхода
(разговор, посматрање,
десетоминутне
провере
знања,
диктати,
тематске
провере
знања,
годишња
провера
знања, мерења брзине
читања и писања).
Примена инструмената
прикупљања података
и њихово поређење са
прописаним исходима.

ОБРАЗОВНИ

СТАНДАРДИ Разред : ЧЕТВРТИ

Ред.
Бр.
Наст.
ТЕМЕ

Број часова
За
oбрaду

За Ост.
Тип.
часа

НАСТАВНA ТЕМA

Врем.
динам.

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из
наведене теме/ области)

Основни ниво
Природни бројеви и операције са њима
септембар

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме
да упореди бројеве по величини и прикаже број на
датој полуправој

октобар

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са
највише две операције сабирања и одузимања у
оквиру прве хиљаде

новембар

42

90

Бројеви

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка ( троцифрене
бројеве једноцифреним ) у оквиру прве хиљаде

децембар

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно
постави израз са једном рачунском операцијом

фебруар

1.МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у
оквиру прве хиљаде

март

Средњи ниво
Природни бројеви и операције са њима
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних
бројева (паран, непаран, највећи, најмањи,
предходни, следећи број) и разуме декадни бројевни
систем
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и
хиљаду најближу датом броју

1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна вредност израза
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две
операције
1МА2.1.5.уме да решава једначине
Напредни ниво
Природни бројеви и операције са њима
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних
бројева у решавању проблемских задатака
1МА.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
мај

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске
задатке дате у текстуалној форми
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са
једном операцијом
Разломци
1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и
a
графички прикаже разломак ( b≤10, a< b)
b
1МА.3.3.2. зна да израчуна део
b

a

( b≤10, a< b) неке

целине и користи то у задацима

Основни ниво
Геометрија
март

април

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)
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове
односе

2.

4

8

Геометрија

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине
објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна
јединица
1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине
објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна
јединица
Средњи ниво
Геометрија
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
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 квадрата и
правоуаоника када су подаци дати у истим мерним
јединицама
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да
израчуна њихову површину када су подаци дати у
истим мерним јединицама
Напредни ниво
Геометрија
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине
из већих у мање
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и
правоугаоника
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и
правоугаоника
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину
сложених фигура у равни када су подаци дати у
истим мерним јединицама
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и
квадра када су подаци дати у истим мерним

јединицама
Основни ниво Мерење и мере
децембар

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко
разкичитих апоена и рачуна са новцем у
једноставним ситуацијама

јун

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за
мерење задате запремине течности ( l, dl,ml )
1МА. 1.4.3. зна коју јединицу мере да употрби за
мерење задате масе ( g, kg,t )
1MA. 1.4.4. уме да чита једноставније графиконе,
табеле и дијаграме
Средњи ниво Мерење и мере

3.

9

19

Мерење и мере

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко
разкичитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим
ситуацијама
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.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине
течности из већих у мање
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из
већих у мање

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане
графички или табеларно у решавању једноставнијих
задатака и уме графички да представи дате податке
Напредни ниво Мерење и мере
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут,
сат, дан, месец, година,век) и уме да претвара из
једне јединице у другу и пореди временске
интервале у сложенијим ситуацијама
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине
течности
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Разред:

ЧЕТВРТИ
Годишњи фонд часова: 72 часа (обрада-31, остало-37)
Циљ: учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за
одговоран живот у њему.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.
Кључни појмови: отаџбина, оријентација у времену и простору, интеркултуралност, природни ресурси.

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

1.
Природне
и
друштвене одлике
Србије
(обрада-13,
остало-11 )

Положај, територија, граница и
симболи Србије (грб, застава и
химна) и национална валута.
Природне карактеристике Србије –
рељеф, воде, шуме. Типичне, ретке и
угрожене врсте биљака и животиња
–
значај
и
заштита.
Национални паркови Србије.
Друштвене карактеристике Србије
(становништво,
насеља
и
делатности). Грађани Србије (права
и обавезе, демократски односи и
интеркултуралност).
Привредне карактеристике Србије
(природни ресурси и делатности у
различитим крајевима).

–
одреди положај и границу Србије,
положај главног града и већих насеља на
географској карти Србије;
–
одреди положај и именује природне и
друштвене објекте на географској карти
Србије;

1.
Ликовна
култура: Цртање
и бојење

2. Музичка култура

–
повеже различите природно-географске Певање и слушање
карактеристике Србије са размештајем песама
становништва,
изгледом
насеља
и
делатностима људи;
3. Грађанско
–
уважава националну и културну
васпитање Осећања
разноликост као основу за суживот свих
и потребе Уважавање
грађана Републике Србије;
и
–
представи
знамените
личности,
комуникација
културна добра и природне лепоте по којима
Дечја права
је Србија препознатљива у свету;

Одржива
употреба
природних
ресурса (извори енергије, чиста вода, –
у дискусији даје предност коришћењу
чист ваздух, плодно земљиште, руде, локалних производа, производа

разноврсност биљног и животињског направљених од рециклираних материјала,
света).
као и коришћењу обновљивих природних
ресурса;

2.

Човек – природно, друштвено и свесно– повеже промене у изгледу свог тела и
биће. Физичке промене у пубертету. понашања са одрастањем;

Човек – природно
и душтвено биће Дигитална безбедност и последице
прекомерног
коришћења
(обрада-3, остало-4
информационо-комуникационих
)
технологија; непримерени садржаји.

– планира своје дневне активности и време
проведено уз ИКТ уређаје;
– затражи помоћ уколико се суочи са
непримереним садржајима у дигиталном
окружењу;

4. Српски језик
Причање и описивање

1. Ликовна

култура:

Цртање и бојење
2. Музичка

култура:

Певање и слушање
3. Српски

језик:

Описивање и причање

4. Физичко

и
здравствено
васпитање

Природни облици
кретања
Елементарне игре

5.Грађанско
васпитање:
Сарадња
Уважавање
различитости.

3.
Материјали

(обрада-8,
остало-7 )

Смеше (течности, храна, земљиште, -идентификује и самостално раздваја смеше
ваздух).
просејавањем, одливањем, цеђењем и
испаравњем;
Раздвајање састојака смеше
–испита електричну проводљивост материјала
(просејавање, одливање, цеђење,
испаравање).
помоћу једноставног струјног кола;
Наелектрисавање предмета од
различитих материјала. Електрична
проводљивост – проводници и
изолатори. Рационална потрошња
електричне енергије и правилно
руковање електричним апаратима у
домаћинству.
Магнетна својства материјала
(природни магнети, могућност
намагнетисавања тела и својства које

–наведе примере штедљивог коришћења
електричне енергије;

1. Ликовна

Цртање, бојење и
вајање
2. Музичка

култура

Певање и слушање

–наведе примере употребе магнета у
свакодневном животу;
–наведе примере превенције и заштите од
пожара;

култура

3. Српски

језик
Описивањ
е
Причање

тада испољавају).
Запаљиви материјали (ознаке за
запаљиве материјале). Ваздух –
кисеоник као чинилац сагоревања.
Опасност и заштита од пожара.

4.
Прошлост Србије
(обрада-11
остало-15 )

;

Живот у далекој прошлости
(долазак Словена на Балканско
полуострво, области које су Срби
населили; начин живота). Српска
држава за време владарске
породице Немањића – успон и
слабљење (владари – Стефан
Немања, цар Душан, цар Урош;
култура, начин живота).
Живот под турском влашћу (начин
живота, облици пружања отпора).
Настанак и развој модерне српске
државе (Први и Други српски
устанак – узрок и ток; вође
устанка; култура, начин живота).
Србија у савремено доба (Први
светски рат, настанак

1. Ликовна
култура:
– прикаже хронолошки на ленти времена значајне
Цртање и
историјске догађаје и личности;
бојење.
– опише начин живота људи кроз време користећи
Фотографије.
различите изворе информација;

– представи ток и резултате истраживања (писано,
усмено, помоћу ленте времена, презентацијом
и/или цртежом и др.);
– пронађе и одабере потребне информације из
различитих извора (писаних, сликовних,
дигиталних);
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким
активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз
подршку одраслих.

2. Музичка

култура

Певање и слушање
3. Српски

језик:
Описивањ
е
Причање на основу
слика и сопственог
искуства.

југословенске државе, Други
светски рат, промена облика
владавине, распад југословенске
државе и осамостаљење Србије;
култура, начин живота).

4. Матема
тика:
Мерење и
мере

5. Физичко и
здравствено
васпитање:

Природни облици
кретања Елемнтарне
игре

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
АКТИВНОСТИ
ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

а) Ученик

- Кооперативна

Слушање, памћење,

- Интерактивна

посматрање,

- Перцептивне

препознавање,
експериментисање,
описивање,
процењивање, груписање,
праћење,
бележење,
практиковање, стварање,
играње,

- Амбијентално учење
- Игра
- Цртање
- Певање

- Учење кроз игру

осмишљавање,
сарађивање, одређивање,
упоређивање, разговор,

б) Наставник

РЕСУРСИ

Припремање,
организовање,
посматрање, праћење,

- Ученици

објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавање, иницирање,
слушање, процењивање,
идентификовање,
поређење,
одлучивање,
разговор, читање, цртање

- Родитељи

- Наставници

- Двориште
- Учионица
Дидактичка
средства и
материјали
- Уџбеници

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ ИСХОДА
Формативно и
сумативно

оцењивање.
Идентификација
ситуација у којима ће
ученици стећи и
показати понашање у
складу
са
прописаним
исходима.
Инструменти

за

- Демонстрација
(показивање)

постављање
причање,

питања,

замишљање, цртање,
бојење,
читање,
образлагање

- Искуство ученика

проверавање
остварености
прописаних исхода
(разговор,
посматрање,
праћење, тематске
провере знања).
Примена
инструмената

- Разговор

- Фотографије

- Учење по моделу

- Слике
- Краћи текстови
- Компакт дискови

прикупљања
података и њихово
поређење
са
прописаним
исходима.

- Апликације
- Природна и

друштвена
средина
- Предмети

из окружења
- Стручна литература
- Библиотекa

Наставни предмет : СВЕТ ОКО НАС
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ Разред : ЧЕТВРТИ
Р
Број часова
е
За
За Ост.
д
oбрaду Тип.
.
часа
Б
р
.

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Врем.
динам.

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из
наведене теме/ области)

Н
а
с
т
.
Т
Е
М
Е
Основни ниво
Држава Србија и њена прошлост
септембар

октобар

1
.

13

11

Природне и друштвене одлике
Србије

новембар

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове
карактеристике
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице
државе Србије: територија, границе, главни град, симболи,
становништво
Друштво
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови
чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици,
школи и насељу
Средњи ниво

Држава Србија и њена прошлост
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и
површинских вода у свом месту и у околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави
Србији
1ПД..2.6.3. разуме повезаност природно-географских
фактора- рељефа, вода, климе- и делатности људи
Друштво
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвних група и
њихових чланова
1ПД.2.5..2. зна која су права и обавезе чланова у
различитим друштвеним групама
Напредни ниво
Друштво
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених
група и разлике међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених
група међусобно допуњују

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и
живот људи и основне
мере заштите
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског
здравља
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и
њихових чланова
2
3
.

4

Човек – природно и душтвено
биће

децембар

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених
група и разлике међу њима

Основни ниво
децембар

Материјали
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта

јануар

3
8
.

7

Материјали

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште
састављени од више материјала

фебруар

1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже
различите састојке

март

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа,
еластичност, густина, растворљивост, провидност,
намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову
употрбу и препознаје примере у свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене
температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и
ваздуха
Кретање и орјентација у простору
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим
појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи орјентишу 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. зна јединице за мерење времена: дан, недеља,

месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са
часовника и календара
Средњи ниво
Материјали
1ПД.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 електрицитета од оних који то нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и и електрична проводљивост
материјала одређују њихову употребу и препознаје примере
у свом окружењу
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене
материјала
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају
други материјали од оних промена материјала при којима не
настају други материјали
Кретање и орјентација у простору
1ПД.2.4.1. зна да кретање тла зависи од силе која на њега
делује, врсте подлоге и облика тела

1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски
1ПД.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: највећа и најважнија насеља,
облике рељефа и површинских вода
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тржене информације на
ленти времена
Напредни ниво
Материјали
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха
утичу на појаве у природи
1ПД:3.3.2. примењује знање о променама материјала за
објашњење појава у свом окружењу
Кретање и орјентација у простору
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања
о странама света и значењу картографских знакова
Основни ниво
Држава Србија и њена прошлост
4
.

11

15

Прошлост

април

1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из
прошлости
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи

мај

у прошлости
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их

јун

Средњи ниво
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни
историјски догађаји, појаве и личности
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина
живота некад и сад
1ПД.2.6.6. познаје основна културна и друштвена обележја
различитих историјских периода
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних
историјских извора о ком историјском периоду или
личности је реч
Напредни ниво
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након
важних историјских догађаја и појава

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Разред: ЧЕТВРТИ
Годишњи фонд часова: 72 часа ( обрада-30, остало-42 )
Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз стваралачки
рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос преме култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у
демократском друштву, за одговоран однос према околини.

Кључни појмови: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина.

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

Елементи композиције – облик, боја,
линија, текстура, светлина (валер).
Положај елемената у композицији –
хоризонтални,
вертикални,
дијагонални.
1.
КОМПОЗИЦИЈА

– изражава замисли, интересовања, сећања,
Материјали и технике – графитнаемоције и машту традиционалним ликовним
оловка, туш и четка, туш и перо,техникама;
акварел, гваш, темпере, фротаж, колаж, – примени, у стваралачком раду, основна
деколаж, асамблаж, меки материјали.

(обрада-19,

(обрада-4,
остало-4)

језик

2.Математика
3.Природа и друштво
4.
Физичко
и
здравствено васпитање

– користи одабрана уметничка дела и
визуелне информације као подстицај за
стваралачки рад;

Хералдика – застава, грб, печат.
Пиктограми.

СПОРАЗУМЕВА
ЊЕ

1.Српски

нања о композицији;

остало-28 )

2.

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

Споразумевање сликом.

– поштује инструкције за припремање,
одржавање и одлагање материјала и
прибора;
– изражава замисли, интересовања,
сећања,
емоције
и
машту
традиционалним ликовним техникама;
– користи амбалажу и предмете за
једнократну употребу у стваралачком
раду;
– користи одабрана уметничка дела и

1.Српски

језик

2. Математика

3.Свет око нас

4.
Физичко
и
здравствено васпитање

визуелне информације као подстицај за
стваралачки рад;
– тумачи једноставне знаке, симболе и
садржаје уметничких дела;

3.

Споменици природе и споменици
културе у Србији. Археолошки
локалитети, замкови и утврђења,
манастири, музеји.

НАСЛЕЂЕ

Познати уметници и најзначајнија дела.

(обрада-5,
остало- 7)

– разговара о значају одабраног уметника,
уметничког дела, споменика и музеја;
– учествује у планирању и реализацији
ликовног пројекта или радионице;
– разматра, у групи, шта и како је
учио/учила и где та знања може применити.

1.Српски

језик

2.Музичка култура
3.
Физичко
и
здравствено васпитање

4.
СЦЕНА
(обрада-2,
остало -3 )

Сценографија за позориште, филм и – користи амбалажу и предмете за
једнократну употребу у стваралачком
телевизију. Елементи сценографије.
раду;
– користи одабрана уметничка дела и
визуелне информације као подстицај за
стваралачки рад;

1. Српски

2.

језик

Математика

3.Свет око нас

– тумачи једноставне знаке, симболе и
садржаје уметничких дела;
– разговара
о
значају
одабраног
уметника, уметничког дела, споменика и
музеја;
– учествује у планирању и реализацији
ликовног пројекта или радионице;
– разматра, у групи, шта и како је
учио/учила и где та знања може применити.

4.
Физичко
и
здравствено васпитање

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
АКТИВНОСТИ
ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

а) Ученик

б) Наставник

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ ИСХОДА

- перативна
- Интерактивна
- Перцептивне
- Амбијентално учење
- Игра
- Цртање
- Учење кроз игру
- Демонстрациј

а (показивање)

- Уочава на примерима

у окружењу
- Именује
- Разликује
- Црта
- Упоређује
- Посматра

- Препознаје

-Планира

Ученици

- Ораганизује

- Наставници

- Бира садржаје

- Родитељи

- Усмерава

- Природна и

- Реализује

друштвена
средина

- Демонстрира

- Предмети

- Објашњава

из окружења

- Даје упутства

- Искуство ученика
- Дидактичк

Формативно
оцењивање.
Ученичка
мотивација
и
ставови у односу на
извођење
и
стваралаштво.
Квлитет перцепције и
начин размишљања.
Допринос ученика
за време групног
облика рада.

- Разговор

и материјал

- Учење по моделу

- Стручна литература за неки проблем и
- Прибор за цртање
- Окружење
- Уџбеник

Ученик даје решење
одговара
на
конкретне потребе.
Изражајно
и
стваралачко
ангажовање
ученика/креативно
размишљање
и
стварање

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: ЧЕТВРТИ
Годишњи фонд часова: 36 часова ( обрада-19; остало-17)
Циљ учења предмета музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и
колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и
одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свог и туђег народа.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у
демократском друштву, за одговоран однос према околини.

Кључни појмови: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, лествица, темпо, репетиција.
ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

СЛУШАЊ
Е МУЗИКЕ
(обрада-3,
остало-5 )

Композиције различитог карактера.

– опише своја осећања у вези са слушањем
музике;

Елементи музичке изражајности – препознаје народну и уметничку музику;
(инструмент, глас, мелодијска линија,
– опише улогу музике у медијима;
темпо, ритам, динамика).
Вокална и инструментална музика
(композиције домаћих и страних
композитора).
Дела фолклорне традиције српског и
других народа. Музичка прича.
Музика у служби других медија.
Музички бонтон.
Музика и здравље.

– разликује инструменте по боји звука и
изражајним могућностима;
– повеже карактер дела са избором

инструмента и елементима музичкe
изражајнoсти;
– изабере одговарајући музички садржај (од
понуђених) према литерарном садржају
– поштује договорена правила понашања при
слушању и извођењу музике;
– самостално или уз помоћ одраслих користи
предности дигитализације:
– учествује у школским приредбама и
манифестацијама.

1. Српски

2.

језик

Ликовна култура

Природа и
друштво
3.

4. Физичко и
здравствено

васпитање

Музичке игре (дидактичке).
Певање песама
различитог садржаја и карактера по
слуху. Певање и свирање песама из
нотног текста.
2.
ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
(обрада-16,
остало-7 )

Свирaњe пeсaмa пo слуху нa дечјим
инструмeнтимa и/или на другим
инструментима.

– пева и свира по слуху и са нотног текста песме
различитог садржаја и расположења;
– изабере одговарајући музички садржај (од
понуђених) према литерарном садржају
– поштује договорена правила понашања при
слушању и извођењу музике;
– коментарише своје и туђе извођење музике;

Народни инструменти нашег и других
– самостално или уз помоћ одраслих користи
народа. Музичке драматизације.
предности дигитализације:
Свирање инструменталних аранжмана
на дечјим инструментима и на – учествује у школским приредбама и
алтернативним изворима звука.
манифестацијама.
Динамика (крешендо, декрешендо).
Темпо (Andante. Moderato. Allegro).
Боја (различити гласови и
инструменти).
Трајање (цела нота и пауза. нота
четвртине са тачком). Савладавање
тонске висине и солмизације у обиму
це1-це2. Тактирање у 3/4 и 4/4 такту.
Це-дур лествица.
Репетиција, прима и секонда волта.

1. Српски језик

Ликовна
култура
2.

3. Природа и

друштво
4 Физичко и
здравствено
васпитање

– примени изражајне музичке елементе;
Једноставна ритмичка и мелодијска – осмисли и изведе једноставну ритмичку и
пратња. Музичка питања и одговори и мелодијску пратњу;
3.
музичка допуњалка.
– осмисли музички одговор на музичко питање;
МУЗИЧКО
Звучна прича на основу познатих
СТВАРАЛАШТ музичких садржаја, звучне ономатопеје – осмисли једноставну мелодију на краћи задати
текст;
О
и илустрације на краћи литерарни текст
(учење у контексту).
(обрада-/,
остало-5 )

1. Српски језик

Ликовна
култура
2.

Природа и
друштво
3.

4. Физичко и
здравствено
васпитање

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу
учeници изводе. Креирање мелодије на
одабрани текст.

-

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

АКТИВНО
СТИ
а) Ученик

РЕСУРСИ

б) Наставник

- Кооперативна

Слушање, памћење,

- Планира

Ученици

- Интерактивна

посматрање, препознавање,
упоређивање,
уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања, причање,

- Ораганизује

- Наставници

- Бира садржаје

- Родитељи

- Усмерава

- Природна

- Перцептивне
- Амбијентално учење
- Игра
- Певање
- Учење кроз игру
- Демонстраци

ја
(показивање)
- Разговор
- Учење по моделу

замишљање, описивање,
цртање, бојење, читање,
писање,
анализирање,
откривање, закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање,
сарађивање,
процењивање, играње

- Реализује
- Демонстрира
- Објашњава
- Даје упутства

и
друштвена средина
- Предмети из

окружења
- Искуство ученика
- Дидактички

- Омогућује

материјал

примену
наученог

- Стручна литература

- Партнер у учењу

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ ИСХОДА
Формативно
оцењивање.
Ученичка мотивација
и ставови у односу на
извођење
и
стваралаштво.
Квлитет перцепције и
начин размишљања.
Допринос ученика
за време групног
облика рада.
Ученик даје решење
за неки проблем и
одговара

- Прати ефекте рада

- Прибор за цртање

на конкретне потребе.

- Окружење

Изражајно и
стваралачко
ангажовање
ученика

- Уџбеник

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Разред:ЧЕТВРТИ
Годишњи фонд часова: 108 часа (обрада-36, остало-72)
Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања
из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим
условима живота и рада.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за решавање проблема, естетичка , за сарадњу, за одговорно учешће у
демократском друштву, за одговоран однос према околини.

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

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

1.
ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ
( реализује се на свим
часовима)

Вежбе за развој снаге са реквизитима и без – примени општеприпремне
реквизита.
вежбе (вежбе обликовања);
Вежбе
за
развој
покретљивости
са– правилно изводи вежбе,
реквизитима и без реквизита. Вежбе за развојразноврсна природна и
изведена кретања;
аеробне издржљивости.
Вебе за развој брзине и експлозивне снаге. – комбинује
усвојене
моторичке вештине у игри и

1. Српски

језик

2.

Ликовна култура

3.

Музичка култура 4.

Вежбе за развој координације.

свакодневном животу;

Национална батерија тестова за праћење – одржава равнотежу у
физичког развоја и моторичких способности. различитим кретањима;
Моторичке вештине и
моторичих способности

игре

у

развоју – правилно држи тело;
– самостално коригује
неправилно држање;
– 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
реквизитима;
– поштује и примени правила
игре;
– навија и бодри учеснике у

Природа и друштво

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;

2.
МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
СПОРТ
И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлетика

Технике трчања. Истрајно трчање.

(обрада-3

Скок удаљ згрчном техником. Бацање лоптице – правилно изводи вежбе,
из залета.
разноврсна природна и

остало-13)

Скок увис прекорачном техником.

изведена кретања;

Тробој.

Спортска
гимнастика
(обрада-15, остало19)

Основни садржаји
Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. Прескоци - поштује мере безбедности
и скокови (прескок разношка).
током вежбања;
Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе са
променама висова и упора. Вежбе равнотеже – одговорно се односи према
објектима,
справама
и
на шведској клупи и ниској греди.
реквизитима;
Проширени садржаји Вежбе на тлу:
- одржава равнотежу у
– летећи колут из места.
различитим кретањима;
– састав.

– правилно држи тело;
– самостално коригује
неправилно држање;
– правилно подиже, носи и
спушта терет;

Основе
тимских,
спортских
и
елементарних игара
(обрада-9, остало29)

Мини–рукомет.
Футсал – „мали
фудбал”.
Основни елементи
кошарке и миникошарка. Основни
елементи одбојке.
Јаџент

- користи терминологију
вежбања;
– поштује правила понашања
на вежбалиштима;

1. Српски језик

2.

Ликовна култура

– поштује мере безбедности
током вежбања;
– одговорно се односи према
објектима,
справама
и
реквизитима;
– поштује и примени правила
игре;

3. Музичка

култура

Плес и ритимика
(обрада-6,
остало-7)

Вежбе са вијачом.
Вежбе са лоптом.
Вежбе са обручем.
Народно коло
„Моравац”.

– навија и бодри учеснике у
игри на начин којим никога не
вређа;
– прихвати победу и пораз као
саставни
део
игре
и
такмичења;

Народно коло из
краја у којем се
школа налази.

Пливање
(обрада-/, остало-/)

Основна обука пливања.
Скок на ноге.

- изведе кретања, вежбе и
саставе уз музичку пратњу;

4.Природа

и друштво

– изведе дечји и народни плес;
Полигони
(обрада-/,
остало-4)

Полигон у складу са реализованим
моторичким садржајима.

- правилно изводи вежбе,
разноврсна природна и
изведена кретања;
- користи терминологију
вежбања;

– поштује правила понашања
на вежбалиштима;
– поштује мере безбедности
током вежбања;

3.ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

Култура вежбања и
играња
(обрада-/, остало-/)

поштује
правила
понашања на вежбалиштима;
- поштује правила понашања
на вежбалиштима;
– поштује мере безбедности
Основна правила вежбања.
током вежбања;
Основна правила мини– рукомета, футсала, кошарке, мини-кошарке и – одговорно се односи према
одбојке. Понашање према осталим учесницима објектима,
справама
и
у игри (према судији, играчима супротне и реквизитима;
сопствене екипе).
– поштује и примени правила
Чување и одржавање материјалних добара.
игре;
Постављање, склањање и чување справа и
реквизита неопходних за вежбање.
– навија и бодри учеснике у
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз,
игри на начин којим никога не
толеранција). Значај вежбања у породици.
Вежбање у слободно време.

вређа;
– прихвати победу и пораз као
саставни
део
игре
и
такмичења;
– уредно одлаже своје ствари
пре и након вежбања;
–прати промене у сопственој
тежини и висини;
– сагледа резултате физичких
спoсобности;
– препозна здравствено стање
када не треба да вежба;
– примењује хигијенске мере
пре, у току и након вежбања,
као и у другим ситуацијама;
– уредно одржава простор у
коме живи и борави;
– увиди значај правилне
исхране за вежбање;
– повеже различита вежбања са
њиховим утицајем на здравље;
– препозна лепоту покрета
икретања;

– користи научена вежбања у
рекреацији породице;
– правилно реагује у случају
повреде у школи;
– вреднује сопствена и туђа
постигнућа у вежбању;
– учествује у предлагању
садржаја и начина рада.
–
учествује у предлагању
садржаја и начина рада.
1. Српски језик

2. Ликовна култура

3. Музичка

култура

4.Природа и друштво

Здравствено

Правилно држање тела и

васпитање

здравље.

(обрада-3,

Значај вежбања за правилан
рад срца и плућа. Мишићи и
зглобови тела.

остало-/)

Хигијена
простора
за
вежбање. Исхрана и вежбање.
Значај лекарских прегледа за
вежбање.
Поступање у случају повреде
(обавестити наставника и др.).

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
АКТИВНОСТИ
ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

а) Ученик

б) Наставник

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ ИСХОДА

- Кооперативна
- Интерактивна
- Перцептивне
- Амбијентално учење
- Игра
- Цртање
- Учење кроз игру
- Демонстрациј

а (показивање)

- Уочава на примерима

у окружењу
- Именује
- Разликује
- Црта
- Упоређује
- Посматра
- Препознаје
- Изводи

- Планира
- Ораганизује

- Ученици

- Бира садржаје

- Наставници

- Усмерава

- Родитељи

- Реализује

- Игралиште

- Демонстрира

- Двориште

- Објашњава

- Учионица

- Даје упутства

- Искуство ученика

- Омогућује

- Разговор

примену наученог

- Учење по моделу

- Партнер у учењу
- Обезбеђује ресурсе
- Прати ефекте рада

Формативно
оцењивање. Стање
физичких
способности
Стање
здравља и
хигијенске
навике
Достигнути
ниво
савладаности
моторичких вештина
Однос према раду

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи

фонд

часова:36
Разред:Четврти
ЦИЉ: наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед
на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу
димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу
са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство
Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то
остварује се како информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да доктринарне поставке спроведу у
свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим њудима и са собом).

ТЕМА
(наставне
јединице)

ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

• упознавање ученика Когн итивн и аспект :
са садржајима и
• стећи основне информације
начином рада
о темама које ће се
1. Дружимо са • ученик ће бити
обрађивати
у
настави
Богом и светима – мотивисан да похађа
Православног катихизиса
уводни час
часове верске
током четвртог разреда

I – УВОД

 Упознавање
са Катихизација као литургијска
садржајем програма делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и
и начином рада
његових ученика.

Катихета (вероучитељ) би

наставе

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

• уочити какво је његово

предзнање из градива обрађеног
у

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

претходном разреду школовања
Афективн и аспект :
• желети да активно учествује
на
часовима верске наставе
Когн итивн и аспект:

II – ЦРКВА ЈЕ
НАШ ИЗБОР

2. Заједница је
основ живота

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

• уочити важност постојања
заједнице
• уочити разлику између
Цркве и сваке друге
заједнице;

 Прича“Недостајати
“(за заједницу као
основ живота) Т.
Телехтон
 Песма Св. Владике

3. Црква је наш
избор
4. Црква је

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

Николаја
• уочити да је Црква слободна
заједница у којој учествују „Заједничарење са
само они који то желе;
небом “
• знати да се они који су у

 Одабрани одељци из

заједница

са

Светом Тројицом

• Указати ученицима
на значење речи
Црква;

5. Црква је циљ

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

књиге „Из Ја-града у
Ти- град“

• знати да се заједница Бога,
људи и

стварања света
• Развијање свести
ученика да смо у
. Свет изван
Цркви позвани на
заједнице са Богом живот у заједници.

природе зове Црква;

 Одломак из
песме“Зимска идила“

• уочити да изван Цркве свет не
може постојати вечно.
Војислава Илића“
Афективн и аспект :
• бити подстакнут да активно

. Свет у заједници

учествује у животу Цркве

са Богом

• бити подстакнут да препознаје
живот као дар Божји;
• бити подстакнут да препознаје
Живот Вечни као Божји дар.
Когн итивн и аспект:

III – ХРИСТОС
НАС СВЕ ЗОВЕ

• Омогућити ученицима
да уоче да Христос

• уочити да нас Христос позива у  Прилагођена
и
лични однос - заједницу
препричана
новозаветна прича о

В р ст е н аст аве
Настава се реализује
кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава
(32 часова)
 практична
настава (2часа)
Мест о р еали заци је н
аст аве
 Теоријска настава
се реализује у
учионици;
 Практична настава
се реализује у
цркви – учешћем у

8. Христос позива зове све људе у
Апостоле
заједницу са Њим;
9. Вера основ
• Указати ученицима на
заједнице
значај
вере
за
остварење заједнице
са
10. Апостоли
позивају свет

Богом;
• Омогућити

11.Човек само

ученицима да се

срцем јасно види

упознају са
новозаветним

12. Христос нас
зове

сведочанством о

13. Божић

Христу и Апостолима.

IV – ДИВАН ЈЕ
БОГ У СВЕТИМА
СВОЈИМА

љубави;
• увидети да су апостоли људи
који су слични нама;
• уочити да је вера основ
заједнице са Богом;
• увидети да су Апостоли
позивали људе у заједницу
љубави са Христом;
•

разумети
значај
Христовог оваплоћења
(рађања);


Христовом позиву
Апостола

литургијском
сабрању;

 Новозаветна прича о
ап. Петру када тоне

Ди д акти чк о мет оди

 О делима Апостола

уп ут ст ва за реализац
ију наст ав е

 «Мали принц», А. С.
Егзипери - одломци
 Песма «Звезда се засја»

Усвојити текст и мелодију
песме „Звезда се засја“

Афективн и аспект :
• бити подстакнут да доживети
Христа као Личност која нам
иде у сусрет.

Когн итивн и аспект:
• Омогућити ученицима • поступно изграђивати свест о 
да
уоче
да
су
светитељи
наши томе ко су светитељи;
путеводитељи ка
• увидети да су сви позвани да 

Прилагођена и
препричана нека
житија светих
Приче из живота

чка

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

Царству Божјем;
14. Светитељи -

буду светиетљи;
• уочити важност светитеља као

Светога Саве

катихизиса, група
располаже.
 Реализација
програма требало
би да се одвија у
складу
с
принципима
савремене активне
наставе, која својом
динамиком
подстиче ученике
на истраживачки и
проблемски
приступ
садржајима тема. У
току
реализације
стављати нагласак
више
на
доживљајно и

сведоци љубави
Божје
. Свети Сава путеводитељ у
живот вечни
.

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

.

Свети Симеон
Богопримац
сусрет са Христом

. Литургијско
путовање
заједнице свих
светих

• Омогућити ученицима наших узора за остваривање личног  Приповест о Светом и информативно.
да уоче значај жеље за јединства са Богом;
Сави, његовим делима и
 Квалитет наставе се
остваривање заједнице са • знати какву важност Савине духовним подвизима
постиже када се
Богом;
речи и дела имају за нас данас;
наставни садржаји
. Указати на неке од
реализују у складу
• Указати ученицима да • уочити да је за остваривање
најважнијих поука из
са
савременим
је Литургија заједница
јединства са Богом потребна
књига које је Свети Сава
педагошким
свих светих са Богом.
искрена жеља;
написао (Житије Св.
захтевима
у
Симеона, Законоправило,
погледу употребе
• знати да је Литургија начин на
Хиландарски
типик,
разноврсних
који
сви
остварујемо
Студенички типик,)
метода, облика рада
заједницу са Богом;
и
наставних
• препознати
да
у
нашу  Одломак из књиге
средстава.
Михајла Пупина „ Са
заједницу са Богом уводимо све
пашњака
до
оне (и све оно) што волимо.
 Имаући у виду
научењака“ (одломак у
захтеве наставног
Афективн и аспект :
коме се говори о нашој
програма
и
вери и Светоме Сави)
могућности
• бити подстакнут да следује
транспоновања
светитељима Божјим и да буде  Прича о Закхеју –
наставног садржаја
добар човек;
препричана
и
у
педагошко
прилагођена
• бити подстакнут да препознаје
дидактичка
љубав као највећу врлину.
 Празник Сретење
решења, наставник
Господње
би требало да води
рачуна
и
о
 Св. Владика Николај
психолошким
одломак из „Небеске
чиниоцима
Литургије“
извођења наставе –
узрасту ученика,
нивоу

психофизичког
развоја,
интересовањима,
склоностима,
способностима и
мотивацији
ученика.



У
остваривању
савремене наставе
наставе наставник

V – ЗНАЧАЈ
ВРЛИНСКОГ
ЖИВОТА
19. На путу
светости

20. Усавршавању
нема краја

21. Пут ка вечности

Когн итивн и аспект:
• Омогућити ученицима
да схвате грех као
промашај циља;
• Пружити ученицима
могућност да разумеју
да је самољубље
извор греха;
• Омогућити ученицима
да уоче шта су
врлине;
• Указати ученицима да

22. Хришћанске
врлине

23. Врлинослов –
свети нас уче

врлине представљају
прихватање Божје
воље;
• Пружити ученицима
могућност да примете
да они управљају
својом вољом и праве

• увидети да се грех јавља као
последица одсуства истинске
љубави;

 Грех као промашај
циља

 Последице пада у грех
• уочити да је грех наш погрешан
 Обрада одабраних
избор;
поглавља из књиге

• увидети шта је самољубље и по
«Из Ти-града у
чему се оно разликује од
Небески град»
љубави;
 Поуке
светих:
• увидети да без врлина нема
Григорије С. Петров ;
љубави;
 Васкршња прича
дарови доброг
мудраца Христу

• уочити да је само врлинама Спаситељу „Четврти
могуће остварити однос љубави мудрац“;

са Богом и људима;
• упознати најважније
хришћанске врлине;
• увидети да врлине нису човеку
дате, већ да се за њих треба

 Свети Спиридон
(прича о смирењу);
 Свети
Василије
Острошки - (прича

је извор знања,
креатор,
организатор
и
координатор
ученичких
активности
у
наставном процесу.
Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор
за
остваривање своје
личности
кроз
заједничарење са
ближњима
и
Тројичним Богом
који постаје извор и
пуноћа
његовог
живота.

Е валуац и ја наст аве
Евалуацију
наставе
(процењивање
успешности
реализације наставе и
остварености задатака
и
исхода
наставе)
наставник ће остварити

личне изборе .

трудити;
• увидети да се и врлине
усавршавају.

Афективн и аспект :
• бити подстакнут да следује
светитељима Божјим;

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

„Свечев лијек“);
 Поуке владике
Николаја

на два начина:


процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
путем
анкетних
евалуационих
листића;



провером знања

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

VI - СА НАМА ЈЕ
БОГ

24. Васкрсење и

Педесетница

25. Црква је икона

Царства
Божијег

26. Црквена

уметност
одсјај Царства
Божијег

 Пружити ученицима Когн итивн и аспект:
могућност да разумеју
• уочити да служењем Литургије 
да је Црква икона
постајемо учесници Царства
Царства Божијег и да
Божијег и сједињујемо се са
смо са Богом у

Богом;
најприснијој заједници
на Светој Литургији;
 упознати садржај молитве

• Омогућити ученицима «Царе небески»;
да
уочe
разлику
да
сам
изглед
између иконе и неке • увидети
православног
храма
изображава
друге уметничке слике
јединство Неба и земље.
или фотографије;
• Омогућити ученицима Афективн и аспект :
да изградe свест о
томе да иконе сведоче
будуће
Царство
Божије у садашњем
веку;
• Установити обим и
квалитет
знања
стечених у току
школске године из

• код ученика ће се развијати
жеља за очувањем природе;



бити подстакнут да
уреди школски простор
најуспешнијим радовима;

• бити подстакнут да и наредне
године
похађа
часове
Православног катихизиса;
• уочити у којој мери је
напредовао и савладао градиво
Православног

које
ученици
усвајају на часу и
испитаивањем
ставова;

Педесетница –
рођендан Цркве;
Молитва Царе
небески;

Оц ењ и вањ е

Непосредно описно
Кроз
одломке
из оцењивање ученика
јеванђелских текстова, може се вршити кроз:
допуњене
 усмено
фотографијама
испитивање;
фресака,
приказати
домострој спасења.
 писмено
испитивање;


посматрање
понашања
ученика;

Ок ви рн и бр ој
часова п о т емама
Увод – 1
Црква је наш избор – 7
Христос нас све зове –
7
Диван је Бог у светима
својима – 7
Значај врлинског

живота – 7 Са нама је
Бог - 4 Евалуација –
1+2

Православног
катихизиса.

катихизиса четвртог разреда
основне школе.

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
1.

Српски језик и књижевност

2.

Математика

3.

Познавање природе и друштва

4.

Ликовна култура

5.

Музичка култура

6.

Грађанско васпитање

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 36 часова
Циљ учења програма Грађанског васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима
других,отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и
вредности демократског друштва.

Кључни појмови: право на здраву животну средину, култура, интеркултуралност, права потрошача.

ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:

Планета Земља припада свима који на њој живе
ЉУДСКА ПРАВА
Ја и други на
планети Земљи

Узајамни утицај природе и човека.
Потребе појединца и опште добро –
задовољавање људских потреба без угрожавања
будућих генерација.
Одговоран однос према свету у коме живимо –
Мисли глобално делуј локално.

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

1.Ликовна

–
разликује
примере
одговорног и неодговорног
понашања људи према
животној средини;

2.

култура

Музичка култура

–
се
понаша
у 3. Природа и друштво
свакодневним ситуацијама на
начин који уважава животну
Трећа генерација људских права.
средину
и
рационалну 4. Српски језик 5
потрошњу ресурса;
5.Физичко и
Вредности на којима почива
образложи
важност здравствено васпитање
– право на живот у здравој животној средини; право –
информисања
о
стању
на одржив економски развој;
животне средине и начинима
- право на рационално коришћење природних и
њене заштите;
енергетских ресурса;
Право на здраву животну средину

-право на спречавање свих облика загађивања
животне средине;
-право на доступност информација о стању животне
средине.

- аргументује добити од
Култура и традиција
Материјално и нематеријално наслеђе једне заједничког живота људи
заједнице настало под утицајем свих народа који су припадника различитих
култура;
ту живели и сада живе.
ДЕМОКРАТСКО

Културни идентитет

ДРУШТВО

Неговање традиције и културе сопственог
народа и поштовање традиције и културе других.

Култура и
традиција

– наведе елементе традиције
и културе свог народа и
покаже интересовање и
поштовање за друге културе
и традиције;

Мултикултуралност и интеркултуралност

– образложи значај подршке
Живот поред људи других култура или заједнички избеглицама и мигрантима
да у новој средини сачувају
живот са њима.
свој
језик,
традицију,
културу;
Избеглице и мигранти
Невољно кретање људи из једне у другу
културну заједницу. Непознавање других
култура као основ за развој стереотипа,
предрасуда и дискриминације. Уклопити се у
нову средину, а сачувати свој културни
идентитет.
Сусретање култура
Сусретање и прожимање различитих култура без
губљења културног идентитета.

– наведе
примере
из
свакодневног живота којима
се илуструје сусретање
различитих култура;
– дискутује о томе како
непознавање других култура
утиче
на
настанак
стереотипа, предрасуда и
дискриминације;

Потрошачко друштво
ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
Прекомерна
потрошња

Стварне потребе и прекомерна потрошња.
Неравнотежа – гладни и жедни у свету у којем се
храна баца а вода расипа.
Амбалажа важнија од садржаја – гомилање
отпада. Притисак произвођача – нови модели
новог модела. Деца – омиљена циљна група
произвођача.
Медији и потрошачка култура
Поруке медија у подстицању потрошње. Деца у
рекламама.

- препознаје примере
прекомерне потрошње;
– препознаје у медијима поруке
које подстичу прекомерну
потрошњу, посебно деце и
младих;
– критички разматра појаву
бацања хране и расипања воде;
– процењује важне чињенице о
производима
које
купује
читајући декларацију и води
рачуна о односу цене и
квалитета;

Права потрошача
Информације од значаја за потрошаче. Однос
цене и квалитета производа.
Права и одговорност потрошача. Заштита
потрошачких права.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Еколошка акција

Планирање и извођење еколошке акције.
Одређивање циља и израда плана акције.
Извођење и документовање акције.

– испољи заинтересованост за
сарадњу и учешће у групном
раду;

Промоција акције на нивоу школе. Вредновање – учествује у изради плана и
реализацији акције, њеној
акције.
промоцији и вредновању.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

а) Ученик

б) Наставник

НАЧИН
РЕСУРСИ

ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНО
СТИ ИСХОДА

- Кооперативна

- Планира

- Ученици

- Интерактивна

- Кроз размену о томе шта

- Ораганизује

- Наставници

- Перцептивне

воле да раде и цртање
својих аутопортрета и
осећања, откривају своје
особености,
међусобне
разлике и сличности.

- Бира садржаје

- Родитељи

- Усмерава

- Двориште

- Реализује

- Учионица

- Демонстрира

- Дидактичк

- Објашњава

а средства и

- Даје упутства

материјали

- Омогућује

- Уџбеници

- Амбијентално учење
- Игра
- Цртање

- Кроз игру преображаја,

а (показивање)

размену о сопственим
особеностима
и
вредностима,
цртање
сопственог
знака,
упознају себе и друге.

- Разговор

- Евоцирање и цртање

- Певање
- Учење кроз игру
- Демонстрациј

- Учење по моделу

пријатних
и
непријатних успомена,
интегришу
прошла
искуства.
- Кроз игру поверења уче

да
се
узајамно
подржавају.Кроз
евоцирање и цртање
снова, уче да изразе и

примену наученог
- Партнер у учењу
- Обезбеђује ресурсе
- Прати ефекте

- Искуство ученика
- Фотографије
- Слике

сопственог рада

- Краћи текстови

- Прати ефекте рада

- Касете

ученика
- Води циљни разговор.

- Апликације

Формативно
оцењивање
Идентификација
ситуација у којима ће
ученици
стећи
и
показати понашање у
складу са прописаним
исходима.
Инструменти
за
проверавање
остварености
прописаних исхода
(разговор,
посматрање).
Примена
инструмената
прикупљања
података и њихово
поређење
са
прописаним
исходима.

контролишу своја
приватна искуства.
- Кроз

цртање и игру
маште, уче да артикулишу
своје жеље и захтеве.
- Кроз цртање и размену,

уче да остваре право на
развој и
сагледавају себе из
различитих
перспектива.

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Годишњи фонд часова: 36 часова
Циљ пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу; решавање актуелних проблема из
животног окружења; самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања; подстицање за истраживањем;
истраживачко учење; развој интересовања за уметност, културу и демократију; развој комуникационих вештина.
Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.

ИСХОДИ
Етапе
пројектне
активности

Задаци етапа

Активности
наставника

-

ЦИЉАНА
ЕТАПА

- Одерђивање
циљева,
формирање
радних група

Одређивање
предмета
истраживања,
мотивисање
ученика, помоћ у
постављању
циљева наставног

Активност
ученика

-

Разматрање
предмета
истраживања
добијање
неопходних
додатних
информација

Методе наставе и
учења

По завршетку
четвртог
разреда ученик
ће бити у стању
да

- Истраживање,

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

- посматрање,
- учење
решавањем
проблема
- анализа и синтеза

пројекта

функционално
повезивање знања,
вештина
и
искустава и

утврђивање
циљева
истраживања

мотивација;
-

информација,
постављање
задатака,
редослед улога у
групи

АНАЛИТИЧК
А ЕТАПА

ИСТРАЖИВА
ЧКА ЕТАПА

анализа
проблема,
утврђивање
извора

решавање
поставњених
задатака

-

изношење
предлога
одговарајућег
извора,
начин
прикупљања
и
анализа података,
корекција,
одређивање улога
у сагласности са
очекиваним
исходима

- расподела посебно
одабраних
материјала сваком
ученику,
консултације,
координација,
контрола урађеног,
подстицање

- истраживање,

- формулиса-ње
задатка,
утврђивање
извора

- посматрање,
- учење
решавањем
проблема

уочавање
сличности
и
различитости ради
класификовања;

- анализа и
синтеза

- састављање
плана рада,
прикупљање
информација
практично
остваривање
изабраних улога,
испуњавање
одговарајући
х функција

- истраживање,
- посматрање,
- учење
решавањем
проблема
- анализа и
синтеза,
- кооперативно
учење

- правилно рукује ИКТ
уређајима;
– предложи редослед
активности у односу на
постављени пројектни
задатак и могућности
употребе ИКТ-а;
– користи
одговарајуће
алатке програма за цртање
и сачува свој цртеж;
– уреди краћи текст и

сачува га на рачунару;
– направи
једноставну
презентацију користећи
мултимедијалне садржаје;
– користи интернет за
учење и проналажење
информација уз помоћ
одраслог;
– критички бира садржаје
са интернета и затражи
помоћ уколико се суочи
са
непримереним
садржајима;
– зна да наведе могуће
последице на здравље
услед
неправилног
коришћења дигиталних
уређаја;
– безбедно
користи
интернет и по потреби
пријави и/или за- тражи
помоћ одраслог.
КОНСТРИКЦИЈСКА

- анализа степена
оставрености
сваког задатка,
конструисање

-

сагледавање
слабости,
консултације у

оквиру отклањања

-

анализа
добијених
информација

, комбиновањ е

- истраживање,
- посматрање,

учење решавањем

- испитивање својстава
и особина, веза и
узрочно-последичних

ЕТАПА

пројекта

слабости,
консултације о
формирању
текуће
документације

ПРЕЗЕНТАЦИ
ОНА ЕТАПА

- резентација
наставног
пројекта

- организација
екпертизе
-

РЕФЛЕКСИ-

- оцена резултата
наставног
пројекта
и
процеса његове
реализације

ВН О ОЦЕЊИВАЧКА ЕТАПА

уопштавање
рецензија
и
мишљења,
прогностичке
оцене
организације и
реализација
пројекта

идеја и њихово
уопштавање,
извлачење опште
идеје

- процена процеса
реализације,
подстицај
за
стицање нових
знања

ЕВАУЛАЦИЈА

односа;

- - анализа и
синтеза

- јавна одбрана

Процена
оставарености
резултата,
тешкоће
у
реализацији,
посебни успеси,
кавлитет
представљања и
обавештавања
јавности

проблема

- демонстрација

добијене
продукт
учинити видљивим и
представитии их другима;

-анализа,

- повезује резултате учења
и рада са уложеним
трудом;

- вербално изражавање
спољашњих
и
унутрашњих запажања;

- оцењивање пе
дагошког ефекта
рада

- самооцена у
оквиру
пројектне
активности

-критеријуми
за
оцењивање су редовност у
наставе,
- самооцењива ње похађању
заинтересованост
и
активно укључивање у
процес наставе;
-праћење
ће
се
остваривати систематским
посматрањем.

Садржаји програма
ЦИЉАНА ЕТАПА

Начин остваривања програма ( пројектна настава)
-

одређивање циља повезан са битним странама дечјег живота

-

повезан садржај са осталим предметима

-

ослањање на постојећа знања

-

указивање на изворе додатних информација

ИСТРАЖИВАЧКА

-

решавање постављених задатака,

ЕТАПА

-

консултације међу ученицима и међу ученика и наставника

-

превазилажење тешкоћа

-

превазилажење слабости

-

конструкција пројекта

ПРЕЗЕНТАЦИОНА

-

припрема пројекта за презентацију

ЕТАПА

-

демонстарација урађеног

РЕФЛЕКСИВНООЦЕЊИВАЧКА

-

анализа урађеног пројекта кроз све етапе

-

оцењивање позитивних страна које се могу још побољшати

-

јасноћа и занимљивост самог пројекта

-

Усвојеност и применљивост нових сазнања

АНАЛИТИЧКА
ЕТАПА

КОНСТРУКЦИЈСКА
ЕТАПА

ЕТАПА
ЕВАЛУАЦИЈА

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Разред: ЧЕТВРТИ
Годишњи фонд часова: 18 часова
Циљ : Даљи рад на оспособљавању ученика за правилно коришћење матерњег језика уз поштовање правописних и граматичких норми.
Кључни појмови: читање и писање, књижевнoст, језик и језичка култура.

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ТЕМА
1. Језик

САДРЖАЈИ
- Читање и писање ћирилице и
латинице
- Реченица и реченични чланови
- Велико слово

По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

-Влада основном техником читања
ћириличног и латиничног текста
текста;
– одреди основне реченичне чланове;

1. Природа и друштво

– разликује врсту речи од службе речи у
реченици;

2. Музичка култура

– поштује и примени основна правописна
правила;

3.Ликовна култура

2. Књижевност

-Појмови:
текст
(песма,
прича); тумачење текстова
(остваривање комуникације са
текстом)

– чита са разумевањем различите врсте
текстова;
– укратко образложи свој утисак и мишљење
поштујући и другачије ставове;
– разликује књижевне врсте: шаљиву
народну песму, басну и причу о
животињама, приповетку, роман за децу и
драмски текст;
– одреди тему, редослед догађаја, време и
место дешавања у прочитаном тексту;

3. Језичка

култура

-Усмено причање о догађајима
и доживљајима
-Препричавање
-Описивање

– употреби основне облике усменог и
писменог изражавања: препричавање,
причање и описивање;
– напише разгледницу, честитку, приватно
писмо;

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ РАДА

АКТИВНОС
ТИ
а) Ученик

Кооперативна

Слушање, памћење,

- Интерактивна

посматрање, препознавање,
упоређивање,
уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања, причање,

- Вербална
- Игра
- Демонстрација

(показивање)
- Разговор

-на тексту

замишљање, описивање,
цртање, бојење, читање,
писање,
анализирање,
откривање, закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање, сарађивање,
процењивање, играње

РЕСУРСИ

б) Наставник
Припремање,
организовање,
посматрање, праћење,
објашњавање,
помагање,
показивање, вођење,
подстицање,
предвиђање,
проверавање,
вредновање,
саопштавање,
иницирање, слушање,
праћење,
процењивање,
идентификовање,
поређење,
одлучивање, разговор,
читање, цртање

- Ученици
- Наставници
- Родитељи
- Двориште
- Учионица
- Дидактичк

а средства и
материјали
- Уџбеници
- Искуство ученика
- Фотографије

НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Формативно оцењивање
Идентификација ситуација
у којима ће ученици стећи
и показати понашање у
складу са прописаним
исходима.
Инструменти
за
проверавање остварености
прописаних
исхода
(разговор,
посматрање,
десетоминутне
провере
знања, диктати, мерења
брзине читања и писања).
Примена инструмената
прикупљања података.

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Разред: ЧЕТВРТИ
Годишњи фонд часова: 18 часова
Циљ: Даљи рад на усвајању бројева, релација међу њима и извођење рачунских операција.

Кључни појмови: сабирање, одузимање, таблица множења и дељења, геометријске фигуре

ИСХОДИ
ОБЛАСТ/
ТЕМА
1.

Бројеви

САДРЖАЈИ
Скуп природних бројева
Писмено сабирање и
одузимање бројева већих
од 1 000

По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

 Броји, пише, чита и упоређује бројеве веће од
1000;
 сабира и одузима бројеве веће од 1000;

1.Природа и друштво

Месна вредност цифре

 одреди месну вредност цифре;

2.Музичка

Веза сабирања и одузимања.
Једначине са једном операцијом
(сабирање или одузимање).

 множи и дели у бројеве веће од
1000;

3.Ликовна култура

Писмено множење и дељење
Децимални запис бројева

 израчуна вредност бројевног израза
са највише две операције;
 реши текстуални задатак постављањем
израза са највише две рачунске операције и

култура

провери тачност решења;
 одреди непознати број у једначини са
једном аритметичком операцијом;
 запише резултат мерења дужине
децималним бројем са највише две
децимале;
2. Геометрија
- именује елементе и опише особине квадра и
коцке;
Квадар и коцка

3. Мерење и
мере

–црта мреже и прави моделе квадра и коцке;

– прочита, упореди и претвори јединице за
мерење површине и запремине;
Јединице за мерење дужине
Површина правоугаоника и
квадрата
Јединице мере за површину
Површина квадра и коцка

– израчуна површину квадрата и
правоугаоника;
- израчуна површину квадра и коцку.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
АКТИВНОСТИ
ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
РАДА

а) Ученик

б) Наставник
РЕСУРСИ

Кооперативна

-посматра

-бира садржаје

-наставници

- Интерактивна

- слуша

-организује

-уџбеници

- Вербална

- уочава, издваја,

-реализује

-дидактичка
средства

- Игра
- Демонстрација

(показивање)
- Разговор
- -на тексту

пребројава
записује и именује бројеве
- сабира и одузима
- решава једноставне задатке

-излаже
-објашњава
показује
Усмерава
-прати сваки облик рада
ученика
-пружа помоћ у раду
-процењује резултате Свога
рада
-процењује и даје
-мишљење о Постигнућима
ученика

-просторије у
школи и

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТ
И ИСХОДА
Формативно оцењивање
Идентификација
ситуација у којима ће
ученици стећи
и показати понашање у
складу са прописаним

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

ПРЕДМЕТ: Додатна настава из математике
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ЦИЉ: : Продубљивање знања у подручју математике, усвајање математичких појмова, подстицање на математичка такмичења, сусрете
и смотре.

ТЕХНИКЕ И
САДРЖАЈИ
-Упознавање са садржајем рада
-Записивање бројева
-Пребројавање бројевних скупова
-Рачунске операије природним
бројевима
-Нумерација бројева
-Дешифровање
-Зависност резултата од промене
компонената операције
-Сложени задаци са природним
бројевима
-Магичне шеме
-Пребројавање дужи, троугова,
четвороуглова
-Метода дужи и правоугаоника
-Метода таблице и Веновог
дијаграма
-Обим квадрата и правоугаоника

ИСХОДИ

МЕТОДЕ(начин
остваривања пр.)
- Кооперативна
- Интерактивна

По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
- Прошири математичка знања

- Перцептивне
- Амбијентално учење
- Игра
- Цртање

- Савлада текстуалне и
проблемске задатке

- Учење кроз игру

НАСТАВНА
СРЕДСТВА
- припремљени примери
и задаци

-прибор за цртање и
мерење
-графички прикази
- модели

- Демонстрација
- апликације

- Решава сложеније једначине и
неједначине

-дидактички материјал

-Површина квадрата и
правоугаоника
-Круг, кружница, троугао
-Решавање
задатака
са
прошлогодишњих такмичења
-Решавање
задатака
са
прошлогодишњих такмичења
-Решавање задатака са такмичења
--Метода лажне претпоставке
-Проблемски задаци
-Задаци размештаја, преметања и
превожења
-Задаци пресипања
-Припрема за такмичење
“Мислиша“
-Припрема за такмичење
“Мислиша“
-Решавање задатака са такмичења
-Задаци геометријског садржаја
-Задаци досетке
-Бројевни ребуси
-Игре шибицама
-Једначине и неједначине са
множењем и дељењем
-Задаци са разломцима
-Задаци са разломцима
-Запремина квадра и коцке
-Запремина квадра и коцке
-Математичке игре
-Занимљиви задаци
ОБРАЗОВНА

- Решава проблемске задатке са
обимом и површином квадрата
и правоугаоника
- Решава проблемске задатке са
површином и запремином
коцке и квадра

- Решава текстуалне задатке са
разломцима
- Савлада решавање магичних
квадрата, бројевних ребуса

АКТИВНОСТИ

ОБЛАСТ

а) ученик

б) наставник

РЕСУРСИ

САРАДНИЦИ

(КОРЕЛАЦИЈА)
- српски језик
- ликовна култура
- музичка култура
- физичко васпитање
- природа и друштво
- пројектна настава

- чита

-пише
- слуша
- закључује

- планира
- бира садржаје
- организује
- реализује
- објашњава
- показује
- пружа помоћ у раду

- скицира

-размишља

- ученици

- координира радом

- ученици
- наставници

- наставници

и
- природна
друштвена средина у
окружењу
- дидактичка средства
- уџбеници
- искуства ученика

- родитељи

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОГ-ВАСПИТНОГ РАДА

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

Годишњи фонд часова: 36 часова
ЦИЉ : - Олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције-успостављање и
развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима.

Време

IX

Садржај рада


Упознавање ученика са распоредом часова, ритмом и режимом рада у школи и
кућним редом школе



Вођење педагошке документације (електронски дневник)
 Избор руководства одељењске заједнице
 Стварање позитивне климе у одељењу
 Подсећање на правила понашања у школи
 Родитељски састанак



Различите технике учења



Увежбавање различитих техника учења

Реализатор

учитељ

X

XI

XII

I



Како постићи бољи успех на писменој вежби из српског језика



Како постићи бољи успех на писменој вежби из природе и друштва



Колико смо мотивисани за учење



План учења



Није тешко бити фин



Створимо миран кутак



Анализа успеха на крају 1. тромесечја и предлог мера за наредни период



Родитељски састанак



Растргнуто срце



Гашење сукоба «ја» порукама



Гашење сукоба «ја» порукама - вежбање



Тегла пуна врлина



Сви смо исти, али ипак различити – вршњачка подршка



Свети Сава – школска слава

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта у нашој
одељењској заједници
 Отворено ћи рећи
 Како боље да живимо са другима – вандализам (радионица)
II

 Родитељски састанак (анализа успеха и дисциплине и мере за побољшање успеха и
упућивање родитеља на сарадњу са ПП службом)

учитељ

учитељ

учитељ
учитељ

учитељ

педагог и
психолог

 „Моја мама, најлепша мама на свету“
 Општа и лична хигијена
 Растемо, мењамо се
III

учитељ

 Шта је пубертет?
 Недеља здраве хране
 Анализа успеха и мере одељењске заједнице за превазилажење слабости у раду
 Шта да радим у слободно време?
 Како да испланирам своје време?

учитељ

 Родитељски састанак и припрема за одељењско веће
IV

 Шта ћу да будем кад порастем (радионица)

V

 Шта ћу да будем кад порастем (радионица)

учитељ

 Прослављамо Дан школе
 Утицај бављења спортом на наш развој
 Болести зависности (Светски дан борбе против пушења – 31.5.)

VI



Светски Дан животне средине (5.6.)



Шта смо радили и урадили ове школске године?



Сређивање педагошке документације



Родитељски састанак

учитељ

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Друштвене и слободне активности ученика се организују током читаве године и за њих се опредељују ученици свих разреда у
зависности од испољених жеља, интересовања, склоности и способности, без обзира на степен постигнутог успеха.
Опредељења се врше и на основу степена њихове развијености, од потребе друштва, средине, од циља и задатка нашег васпитања, као и
од могућности наставника и школе. Опредељивање се организује на почетку школске године у договору са наставником и по принципу
добровољности и самоопредељења.
За остваривање програма слободних активности одржаће се по један час недељно за сваку активност. У оквиру истих слободних
активности окупљају се ученици различитих разреда и узраста.
Ученик може бити ангажован у једној односно две слободне активности уколико је једна од активности у физичком васпитању, о чему
су дужни да се старају разредне старешине и о томе подносе писан извештај стручним органима школе.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
БРОЈ ЧАСОВА: 36 часова
ЦИЉ: Оспособљавање ученика за активно укључивање у културне активности школе и локалне средине.

ТЕМЕ

ИСХОДИ

1. Упознавање са садржајем слободних
активности

Оспособљавање ученика за
изражајно рецитовање

2. Рецитовање песама и извођење драмских
текстова по слободном избору ученика

-Правилна дикција, јасан говор

3. Припрема приредбе за пријем првака у

ТЕХНИКЕ
И
МЕТОДЕ И НАЧИН

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ОСТВАРИВАЊА
-кооперативна

збирке песама

-интерактивна

-звучна читанка

-перцепције
-Развијање интересовања за нове
-разговор
књиге, текстове

-касете
- «Школска позорница»

Дечији савез
4. Припрема приредбе за пријем првака у
Дечији савез
5. Приредба за пријем првака у Дечији савез
6. Поздрављамо јесен
7. Јесење слике-рецитовање и цртање
8. Израда паноа
9. Читамо текстове о Вуку Срефановићу
Караџићу
10. У Вукову част
11. Рецитовање научених песама
12. Глумимо и имитирамо познате ликове
13. Рецитовање, певање и извођење
драмских текстова по избору ученика
14. У сусрет зими
15. Рецитујемо и певамо
16. Припрема за новогодишњу изложбу
(израда украса и честитки)
17. Новогодишња изложба
18. Зимски доживљаји
19. Свети Сава у песми и причи

-Даље усавршавање и неговање
језичке културе
-Богаћење речника
-Развијање способности ученика
да дубље доживљавају, уочавају и
тумаче песничке слике
-Оспособљавање ученика да
емотивно изразе осећања везана
за осећања испољена у песми
-Развијање љубави према поезији
и матерњем језику
- Оспособљавање ученика за
извођење драмских текстова и
хорско певање
- Обележавање празника и
годишњих доба кроз ликовно
стваралаштво ученика
- Оспособљавање ученика за
групни рад и развијање
колективизма
- Истицање места ученика у
окружењу и значај учествовања у
манифестацијама у локалној
заједници

-демонстративна

Зора Меденица

-рада на тексту

- прибор за цртање и
сликање
- различите врсте
материјала

20. Припрема за прославу Светог Саве
21. Рецитовање песама и извођење драмских
текстова
22. Избор текстова и песама за завршну
приредбу
23. Припрема за такмичење рецитатора
24. Припрема завршне приредбе
25. Припрема завршне приредбе
26. Припрема завршне приредбе
27. Приредба за пријем првака
28. У сусрет пролећу-читање песама и
драмских текстова
29. Ускршња изложба-израда ликовних
радова
30. Дан планете Земље
31. Припрема приредбе за Дан школе
32. Прослава Дана школе
33. Школа некад и сад-цртање
34. Израда паноа
35. Читање песама о лету
36. Покажи шта знаш

АКТИВНОСТИ
МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

а) ученика

РЕСУРСИ

б) наставника

САРАДНИЦИ

-- Српски језик

-читање

-планира

-ученици

-ученици

- Музичка култура

-причање

-организује

-наставници

-наставници

- Ликовна култура

-слушање различитих -усмерава

-природна и друштвена

-ПП служба

- Природа и друштво

песама

-реализује

средина у окружењу

-родитељи

- Пројектна настава

-презентовање

-демонстрира

-дидактичка средства

-рецитовање

-објашњава

-збирке песама

-самостално бира

-мотивише

-ИКТ

садржаје

-бира методе и технике

-користи различите

-прати ефекте свога

изворе информација

рада и рада ученика

4. СПИСАК

УЏБЕНИКА И ПОМОЋНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

1.Читанка

Н.Станковић Шошо
С.Чабрић
Ј.Срдић, З.Петковић

НОВИ

Н.Станковић Шошо
Ј.Срдић, З.Петковић
H.Q.Mitchell, M.Mlakogianni

НОВИ ЛОГОС

2.Граматика
3.Радна свеска, српски језик
4. Енглески језик- радни уџбеник
5. Природа и друштво
6. Математика - уџбеник

А.Kандић,
Г.Субаков
Симић,
И.Петровић, И.Матејић
С.Тахировић Раковић, Ива Иванчевић

7. Музичка култура

Д.Михајловић Бокан, М.Ињац

ЛОГОС

НОВИ ЛОГОС

ДАТА СТАТУС
Ж.Васић,НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС

ПЕТИ РАЗРЕД:
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова: 180
Циљ
Циљ учења Српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим
комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да
стиче основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и
тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају
емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се
одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и
значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према
српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује
садржаје предметних области.
Међупредметне компетенције:
компетенција за учење, решавање проблема, естетичка, рад са подацима и информацијама, сарадња, комуникација, дигитална,
одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и
оријентација ка предузетништву
ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
–
разликује
књижевни
и
Књижевност
некњижевни текст;
(70 часова)
– упоређује одлике фикционалне и
нефикционалне књижевности;
– чита са разумевањем и опише
свој доживљај различитих врста
књижевних дела;
– чита са разумевањем одабране
примере осталих типова текстова;

САДРЖАЈИ

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

ЛЕКТИРА

Историја – књижевна дела са
историјском тематиком или
мотивима из прошлости

ЛИРИКА

Лектира
1. Народна песма: „Вила зида град“
Географија – топоними
2. Народне лирске песме о раду (избор); географски
појмови
народне лирске породичне песме (избор)
књижевним делима
3. Бранко Радичевић: „Певам дању, певам

и
у

– одреди род књижевног дела и
књижевну врсту;
–
разликује
карактеристике
народне
од
карактеристика
уметничке књижевности;
– разликује реалистичну прозу и
прозу засновану на натприродној
мотивацији;
– анализира елементе композиције
лирске песме (строфа, стих);
епског дела у стиху и у прози
(делови фабуле – поглавље,
епизода; стих); драмског дела
(чин, сцена, појава);
– разликује појам песника и појам
лирског
субјекта;
појам
приповедача у односу на писца;
– разликује облике казивања;
–
увиђа
звучне,
визуелне,
тактилне, олфакторне елементе
песничке слике;
– одреди стилске фигуре и разуме
њихову улогу у књижевноуметничком тексту;
– процени основни тон певања,
приповедања или драмске радње
(шаљив, ведар, тужан и сл.);
– развија имагинацијски богате
асоцијације на основу тема и
мотива књижевних дела;
– одреди тему и главне и споредне
мотиве;
– анализира узрочно-последично
низање мотива;
– илуструје особине ликова
примерима из текста;

ноћу“
4. Милица Стојадиновић Српкиња: „Певам
песму“
5. Душан Васиљев: „Домовина“ / Алекса
Шантић: „Моја отаџбина“
6. Војислав Илић: „Зимско јутро“
7. Милован Данојлић: „Шљива“ / Десанка
Максимовић: „Сребрне плесачице“
8. Пеђа Трајковић: „Кад књиге буду у
моди“
Књижевни термини и појмови
Песник и лирски субјекат.
Мотиви и песничке слике као елементи
композиције лирске песме.
Врста строфе према броју стихова у лирској
песми: катрен; врста стиха по броју слогова
(десетерац и осмерац).
Одлике лирске поезије: сликовитост,
ритмичност, емоционалност.
Стилске фигуре: епитет, ономатопеја.
Врсте ауторске и народне лирске песме:
описне
(дескриптивне),
родољубиве
(патриотске); митолошке, песме о раду
(посленичке) и породичне.

Информатика и рачунарство –
примена ИКТ-а у настави
књижевности
Страни језици – садржаји
предмета који се могу довести у
везу
Музичка култура – слушање
музички обрађених песама или
музичких композиција које се
доводе у везу са књижевним
делима, музика у драмским
текстовима,
мотивационо
слушање музике
Ликовна култура – описи у
књижевним
делима
и
сликарство, ликовни портрети
књижевника, ликовне представе
и
илустровање
сцена
из
књижевних дела

ЕПИКА
Лектира
1. Народна песма: „Свети Саво“
2. Народна песма: „Женидба Душанова“
(одломак о савладавању препрека заточника
Милоша Војиновића)
3. „Еро с онога свијета“
4. „Дјевојка цара надмудрила“
5. Милован Глишић: „Прва бразда“

Математика – научно-популарни
текстови
чији
су
аутори
научници
Верска настава – лик Светог
Саве

– вреднује поступке ликова и
аргументовано износи ставове;
– илуструје веровања, обичаје,
начин живота и догађаје у
прошлости описане у књижевним
делима;
– уважава националне вредности,
негује српску културно историјску
баштину;
– наведе примере личне добити од
читања;
– напредује у стицању читалачких
компетенција;
– упореди књижевно и филмско
дело, позоришну представу и
драмски текст;

6. Стеван Сремац: „Чича Јордан“ (одломак)
7. Бранко Ћопић: „Поход на Мјесец“
8. Иво Андрић: „Мостови“
9. Данило Киш: „Дечак и пас“
10. Горан Петровић: „Месец над тепсијом“
(први одломак приче „Бели хлеб од
претеривања” и крај приче који чине
одељци „Можеш сматрати да си задобио
венац славе” и „Мрави су вукли велике
трошице тишине”)
11. Антон Павлович Чехов: „Шала“
Књижевни термини и појмови
Писац и приповедач.
Облици казивања: приповедање у првом и
трећем лицу.
Фабула:
низање
догађаја,
епизоде,
поглавља.
Карактеризација ликова – начин говора,
понашање, физички изглед, животни
ставови, етичност поступака.
Врсте епских дела у стиху и прози: епска
народна песма, бајка (народна и ауторска),
новела (народна и ауторска), шаљива
народна прича.
Врста стиха према броју слогова: десетерац.
ДРАМА
Лектира
1. Бранислав Нушић: „Кирија“
2. Душан Радовић: „Капетан
Пиплфокс“
3. Љубиша Ђокић: „Биберче“

Џон

Унутарпредметно повезивање –
веза између исхода и садржаја
језика и језичке културе и
наставе књижевности

Књижевни термини и појмови
Позоришна представа и драма.
Чин, појава, лица у драми, драмска радња.
Сцена, костим, глума, режија.
Драмске врсте: једночинка, радио-драма.
НАУЧНОПОПУЛАРНИ
И
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
(бирати до два дела)
1. Вук Ст. Караџић: „Моба и прело“
(одломак из дела „Живот и обичаји народа
српскога“)
2. Доситеј Обрадовић: „О љубави према
науци“
3. М. Петровић Алас: „У царству гусара“
(одломци)
4. Милутин Миланковић: „Успомене,
доживљаји, сазнања“ (одломак)
5. Избор из енциклопедија и часописа за
децу
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Епске народне песме (о Немањићима и
Мрњавчевићима – преткосовски тематски
круг)
2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне
приче (избор); кратке фолклорне форме
(питалице, брзалице, пословице, загонетке)
3. Бранислав Нушић: „Хајдуци“
4. Данијел Дефо: „Робинсон Крусо“
(одломак о изградњи склоништа)
5. Марк Твен: „Доживљаји Хаклберија
Фина“ / „Краљевић и просјак“ /
„Доживљаји Тома Сојера“
6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић;
Ивана Нешић: „Зеленбабини дарови“

(одломци))
7. Игор Коларов: „Аги и Ема“
8. Избор из савремене поезије за децу
(Александар Вучо, Мирослав Антић,
Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић,
Дејан Алексић...)
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ
(бирати до 3 дела)
1. Јован Јовановић Змај: „Песмо моја“ (из
„Ђулића“)
2. Стеван Раичковић: „Велико двориште“
(избор) / „Мале бајке“ (избор)
3. Иван Цанкар: „Десетица“
4. Љубивоје Ршумовић: „Ујдурме и зврчке
из античке Грчке“ (избор) / Густав Шваб:
„Приче из старине“
5. Џон Р. Р. Толкин: „Хобит“ (одломци)
6. Никол Лезије: „Тајна жутог балона“
7. Корнелија Функе: „Господар лопова“
(одломак)
8. Вида Огњеновић: „Путовање у путопис“
(одломак)
9. Владислава Војновић: „Приче из главе“
(избор, осим приче „Позориште“)
10. Дејан Алексић: „Музика тражи уши“
(избор) / „Кога се тиче како живе приче“
(избор)
11. Јован Стерија Поповић: „Лажа и
паралажа“ (одломак о Месечевој краљици)
и Едмон Ростан: „Сирано де Бержерак“
(одломак о путу на Месец)
Дело завичајног аутора по избору.
Језик
(70 часова)

– разликује променљиве речи од Граматика (морфологија, синтакса)
непроменљивих;

Информатика и рачунарство –
примена ИКТ-а у настави језика

– разликује категорије рода, броја,
падежа
речи
које
имају
деклинацију;
– разликује основне функције и
значења падежа;
– употребљава падежне облике у
складу са нормом;
– употребљава глаголске облике у
складу са нормом;
– разликује основне реченичне
чланове
(у
типичним
случајевима);
– доследно примењује правописну
норму у употреби великог слова;
састављеног
и
растављеног
писања речи; интерпункцијских
знакова;
– користи правопис (школско
издање);
– правилно изговара речи водећи
рачуна о месту акцента и
интонацији реченице;
–
говори
јасно
поштујући
књижевнојезичку норму;
– течно и разговетно чита наглас
књижевне
и
неуметничке
текстове;

Променљиве речи: именице, заменице,
придеви, бројеви (с напоменом да су неки
бројеви
непроменљиви),
глаголи; Математика – писање и врсте
непроменљиве речи: прилози (с напоменом бројева
да неки прилози могу имати компарацију) и
предлози.
Географија
–
писање
Именице – значење и врсте (властите, географских назива
заједничке, збирне, градивне; мисаоне,
глаголске).
Промена
именица
(деклинација): Могућа је и са свим другим
граматичка основа, наставак за облик, појам предметима путем коришћења
падежа.
садржаја везаних за те предмете
Основне функције и значења падежа (с (дефиниције, занимљивости у
предлозима и без предлога): номинатив вези
са
неким
појавама,
(субјекат); генитив (припадање и део научницима,
спортистима...)
нечега); датив (намена и усмереност); ради уочавања неке језичке
акузатив (објекат); вокатив (дозивање, појаве
обраћање); инструментал (средство и
друштво); локатив (место).
Унутарпредметно повезивање –
Придеви – значење и врсте придева исходи
и
садржаји
из
(описни, присвојни, градивни; месни и књижевности и језичке културе у
временски); род, број, падеж и компарација настави језика
придева.
Слагање придева са именицом у роду, броју
и падежу.
Заменице – личне заменице: промена,
наглашени и ненаглашени облици, употреба
личне заменице сваког лица себе, се.
Бројеви – врсте и употреба: главни
(основни, збирни бројеви, бројне именице
на -ица) и редни бројеви.

Глаголи – глаголски вид (несвршени и
свршени);
глаголски род (прелазни,
непрелазни и повратни глаголи); глаголски
облици (грађење и основно значење):
инфинитив (и инфинитивна основа),
презент (презентска основа, наглашени и
ненаглашени облици презента помоћних
глагола), перфекат, футур I.
Предикатска
реченица
–
предикат
(глаголски; именски); слагање предиката са
субјектом у лицу, броју и роду; прави и
неправи објекат; прилошке одредбе (за
место, за време, за начин; за узрок и за меру
и количину); апозиција.
Правопис
Велико слово у вишечланим географским
називима;
у
називима
институција,
предузећа, установа, организација (типични
примери); велико и мало слово у писању
присвојних придева.
Заменица Ви из поштовања.
Одрична речца не уз именице, придеве и
глаголе; речца нај у суперлативу;
вишечлани основни и редни бројеви.
Интерпункцијски
знаци:
запета
(у
набрајању, уз вокатив и апозицију);
наводници (наслови дела и називи школа);
црта (уместо наводника у управном
говору).

Ортоепија
Место акцента у вишесложним речима
(типични случајеви).
Интонација
и
паузе
везане
интерпункцијске знакове; интонација
упитних реченица.

за

Артикулација: гласно читање брзалица,
најпре споро, а потом брже (индивидуално
или у групи).
Језичка култура – користи различите облике
казивања: дескрипцију (портрет и
(40 часова)
пејзаж), приповедање у 1. и 3.
лицу, дијалог;
– издваја делове текста (наслов,
пасусе) и организује га у смисаоне
целине (уводни, средишњи и
завршни део текста);
– саставља говорени или писани
текст о доживљају књижевног
дела и на теме из свакодневног
живота и света маште;
– проналази експлицитно и
имплицитно
садржане
информације у једноставнијем
књижевном
и
некњижевном
тексту;
– напамет говори одабране
књижевне текстове или одломке.

Препричавање, причање, описивање –
уочавање разлике између говорног и
писаног језика; писање писма (приватно,
имејл)

Могућа је са свим предметима
путем коришћења ресурса или
садржаја везаних за друге
предмете
(дефиниције,
занимљивости у вези са неким
Богаћење речника: синоними и антоними; појавама,
научницима,
некњижевне речи и туђице – њихова замена спортистима...)
у
оквиру
језичким
стандардом;
уочавање
и различитих врста вежби.
отклањање безначајних појединости и
сувишних речи у тексту и говору.
Унутарпредметно повезивање –
Техника израде писменог састава (тежиште коришћење књижевних текстова
теме, избор и распоред грађе, основни и садржаја и исхода из језика у
елементи композиције и груписање грађе настави језичке културе
према композиционим етапама); пасус као
уже
тематске
целине
и
његове
композицијско-стилске функције.
Осам домаћих писмених задатака.
Четири школска писмена задатка

ТЕХНИКЕ
МЕТОДЕ РАДА

И АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

Вербалне и текстуалне
(монолошка, дијалошка,
текстовна, предавање,
излагање, понављање,
писани радови, дебата и
сл.
),
аналитичкосинтетичке,
истраживачке,
стваралачке,
илустративнодемонстративне
(графикони,
табеле,
илустрације, мапе ума,
модели
и
сл.),
проблемско излагање,
практични
ученички
радови,
вршњачко
учење,
амбијентално
учење, учење кроз игру
(квизови, слагалице и
сл.),
драматизација,
активна настава.

Размишљање, слушање,
читање, писање, учешће
у
разговору,
дефинисање,
именовање,
формулисање,
идентификовање,
препознавање,
репродуковање,
демонстрирање,
показивање,
објашњавање,
резимирање,
истраживање,
закључивање,
примењивање
знања,
вежбање, представљање,
презентовање,
издвајање,
организовање, тражење
решења,
решавање
проблема, дискутовање,
цитирање,
креирање
продуката
рада,
замишљање,
понављање,
прилагођавање,
тумачење, илустровање,
анализирање,
планирање, иницирање
активности,
повезивање,
класификовање,

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

Припремање,
организовање,
планирање,
читање,
писање, објашњавање,
вођење
разговора,
слушање, посматрање,
праћење,
бележење,
показивање,
подстицање, пружање
подршке,
прилагођавање,
диференцирање наставе,
иницирање,
одлучивање,
предвиђање,
проверавање,
анализирање,
синтетизовање,
закључивање,
израда
наставних материјала,
вредновање,
самовредновање,
праћење напредовања
ученика, формативно и
сумативно оцењивање,
образлагање
оцене,
саопштавање,
вођење
педагошке
документације.

Наставници
свих
предмета,
уџбеници,
наставна и дидактичка
средства и материјали,
интернет
и
други
медији, ИКТ опрема,
образовне платформе,
школа,
библиотека,
установе
културе,
научне
и
друге
одговарајуће установе,
локална
самоуправа,
приватне
збирке,
родитељи, познаници,
вршњаци.

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Иницијално и исходно
тестирање, писмене и
усмене провере знања,
разговор,
дискусија,
вежбе, диктати, игре у
настави, продукти рада,
учешће у пројектима,
домаћи задаци, писмени
задаци,
ангажовање
ученика
у
раду,
повезивање знања и
искуства,
квалитет
одговора, посматрање,
инструменти
за
вредновање
и
самовредновање,
белешке,
портфолио
ученика,
читање/
рецитовање/
казивање.

процењивање,
описивање,
причање,
вредновање,
самовредновање,
постављање
питања,
тражење
објашњења,
играње,
такмичење,
певање, драматизовање,
глума, сарадња.

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НАСЛОВ: ENGLISH PLUS 1, Second edition (Уџбеник и радна свеска за 5. разред основне школе)
АУТОР(И): Уџбеник - Ben Wetz, Радна свеска – Janet Hardy Gould
ИЗДАВАЧ: Нови Логос, Београд, Србија у сарадњи са Oxford University Press – ом, Оксфорд, Велика Британија, 2018.
Назив предмета: Енглески језик,5.
Укупан фонд часова: 72
МЕСЕЦ
ОБРА
ДА

Остали
типови
часа

СВЕГ
А

2

3

5

2

6

8

3

5

8

2,5

7,5

10

X

3

5

8

Х

3

4

7

X

2,5

7,5

10

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ
IX

X

1.

STARTER UNIT

2.

UNIT 1 - TOWNS AND
X
CITIES

X

3.

UNIT 2 - DAYS

X

4.

UNIT 3 – WILD LIFE

5.

UNIT 4
WORLD

6..

UNIT 5 - FOOD AND
HEALTH

7.

UNIT 6 - SPORT

–

LEARNING

XI

XII

I

II

III

X

X

Х

Х
Х

X
Х

Х

IV

V

VI

8.

UNIT 7 - GROWING UP

9.

UNIT 8 - GOING AWAY
УКУПНО

Ред. Исходи
бр.

1.

Х

8

10

Тема/
област

- разумеју и реагују на STARTER
једноставније исказе који се UNIT
односе на
описивање
интересовања
и
хобије,
допадање и недопадање;
- опишу своја и туђа
интересовања
и
хобије,
допадање и недопадање;
- разумеју
и формулишу
једноставније изразе који се
односе на поседовање и
припадност;
- питају и кажу шта неко има
/ нема и чије је нешто;
- разумеју једноставнија
питања која се односе на
просторне односе и одговоре
на њих; опишу просторне
односе
једноставним,
везаним исказима;
- разумеју једноставнији

7

8

7

4

9

6

Х

3

7

10

X

X

3

3

6

8

5

24

48

72

Садржаји програма

Међупредметне Међупредметн Начин
и
компетенције
а повезаност
поступци
остваривања
програма

Речи и изразе који се
односе
на
теме;
језичке садржаје – I
like/don’t like…, I’m
into…, He’s good at…,
My
favourite
is/are…(Present
Simple – to be); My
mum is interеsted in…
Our parents like books.
(Possessive
adjectives); Are these
your goloves? No,
they’re not mine. Whose
is this sleeping bag?
It’s hers. (Possessive
pronouns);
…the
teacher’s
mobile,
Harry’s bag, Harry and
Eva’s
desks,
the
students’ chairs (Saxon

Комуникација,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење, одговорно
учешће
у
демократском
друштву.

Грађанско
васпитање,
српски језик,
географија

Комуникативна
настава
језикa
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

2.

опис предмета и опишу
њихове
карактериситке
користећи
једноставна
језичка средства;
- разумеју сличности и
разлике у интересовањима и
школском животу деце у
земљама циљне културе и
код нас.

Genitive); Have you
got a present for dad?
Yes, I’ve got a nice
book about cooking.
(Have got) Where’s the
bag? It’s on the chair
(Prepositions of place
– in, on, under, behind,
opposite…); This/that
photo isn’t very nice.
These/those books are
interesting.
(Demonstrative
pronouns);
кратке
текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.

- разумеју једноставнe описe UNIT
1 места;
TOWNS AND
- опишу места користећи CITIES
једноставна језичка средства;
упореде
и
опишу
карактериситке места;
- разумеју једноставније
изразе који се односе на
количину нечега; питају и
кажу колико нечега има/нема
користећи
једноставнија
језичка средства;
- разумеју једноставнија
питања која се односе на
просторне
односе
и

Речи и изразе који се
односе
на
тему;
језичке садржаје –
There’s/isn’t
a
restaurant here. Is there
a sports centre? Are
there any five-star
hotels? There are five
swimming pools and an
exciting
sports
area…Nelson’s Column
is a tall monument in
the middle of Trafalgar
Square
(Is/Are
there…?
How

Комуникација и
сарадња,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција.

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:
Грађанско
циљни
језик
васпитање,
употребљава
се
у
српски језик,
учионици
у
добро
географија
осмишљеним
контекстима
од
интереса
за
ученике,
у
пријатној
и
опуштеној
атмосфери;
говор наставника
прилагођен
је
узрасту и знањима
ученика;

оријентацију у простору и
одговоре на њих; опишу
просторне
односе
једноставним,
везаним
исказима;
- разумеју и поштују правила
учтиве комуникације;
- познају веће градове
(Лондон,
Единбург)
у
земљама циљне културе
(ВБ).разумеју и описују
сличности и разлике у
начину разоноде у земљама
циљне културе и код нас.

3.

разумеју
једноставне UNIT
текстове којима се описују DAYS
сталне, уобичајене радње у
садашњости;
рaзмене
информације које се доносе
на
дату
комуникативну
ситуацију; опишу сталне и
уобичајене активности у
неколико везаних исказа;
- разумеју једноставне исказе

many…?
the
indefinite
articles
a/an); Emma thinks
that the shopping centre
is cleaner than the
park. Buses are more
dangerous than bikes.
Gino’s
pizzas
are
bigger
and
better.
(Comparative
adjectives) Excuse me.
Is there a bus station
here?Look at the map.
We are here. How far is
it from here? It’s about
five minutes on foot.
Thank you for your
help. You’re welcome.
кратке текстове и
дијалоге
који
се
односе
на
теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.
2

- Речи и изразе који се
односе
на
тему;
језичке садржаје –I
never have breakfast. I
go to school by bike or
on foot. People in
Australia get up when
you go to bed. 10 p.m.
in London = 6 a.m. in
Sidney. In the USA most

Комуникација,
дигитална
компетенција,
компетенција за
учење, рад са
подацима
и
информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском

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
Грађанско
спроводи се путем
васпитање,
или
српски језик, групног
индивидуалног
географија
решавања
проблема,
потрагом
за
информацијама из
различитих извора
(интернет, дечији

који
се
односе
на
интересовања, планове и
предлоге и реагују на њих;
размене једноставне исказе у
вези
са
туђим
интересовањима, плановима
и предлозима; саопште шта
њих или неког другог
занима, односно шта они или
неко други планирају или
предлажу;
разумеју
и
описују
сличности и разлике у
начину живота у земљама
циљне културе и код нас;
- разумевање разлика у
часовним зонама;
- разумеју и описују важније
догађаје у земљама циљне
културе.

4.

- разумеју једноставнији
опис животиња и појaва;
- упореде и опишу појаве и
карактеристике
животиња
користећи
једноставнија
језичка средства; опишу
појаве и карактеристике
животиња
користећи
једноставнија
језичка
средства;
-разумеју
једноставније

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
контекстуализован
е примере у складу
Грађанско
UNIT 3 – Речи и изразе који се Комуникација,
са нивоом, а без
на
тему; дигитална
васпитање,
WILD LIFE односе
језичке садржаје – компетенција,
српски језик, детаљних
граматичких
What do you think it is? компетенција за биологија
објашњења, осим,
It looks like… It sounds учење, рад са
уколико ученици
и
like…Does an ostrich подацима
на
њима
не
live in the water or on информацијама,
инсистирају,
а
land? It’s got wings. It одговорно
њихово
познавање
у
eats other animals. учешће
се
вреднује
и
(The Present Simple демократском
оцењује
на
основу
Tense for general друштву,
children go to school by
bus. British students
usually have lunch at
school.
Her
older
daughter studies a lot.
My dad doesn’t go to
work by car. Does he
watch TV in the
evening? Who do you
see at the weekend?
What do you want?
(The Present Simple
Tense – all forms +
adverbs of frequency)
What about… Let’s go
to the… What’s on? I
like the sound of…
кратке текстове и
дијалоге
који
се
односе
на
теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.

друштву,
естетичка
компетенција,
предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву.

текстове у којима се описују
способности;
размене
информације које се односе
на
дату
комуникативну
ситуацију;
изразе
способности
користећи
неколико везаних исказа;
-разумеју и реагују на
једноставније дозволе и
забране;
размене
једноставније информације
које се односе на дозволе и
забране;
- разумеју и поштују правила
учтиве комуникације;
- познају значајнија места и
животињски свет једне од
земаља
циљне
културе
(Канаде).

5.

truths
+
most
frequently used state
verbs, Have got) It’s
bigger/smaller than a
dog. The blobfish isn’t
the most beautiful fish
on
the
planet.
(Superlative
adjectives); How many
months can a camel live
without water? How far
can an eagle see? It can
see a samll animal from
a distance of one
kilometre. Can you
swim 25 metres? Yes, I
can. No, I can’t. (Can
for ability; questions
with How far/long…);
Is it OK if I…? No, I’m
afraid you can’t. Can
I…?
(Can
for
permissions); кратке
текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.

- разумеју једноставнији UNIT 4 – Речи и изразе који се
опис бића, предмета и места; LEARNING односе
на
тему;
- упореде и опишу предмете WORLD
језичке садржаје –Our
и
места
користећи
teacher isn’t very strict.
једноставнија
језичка
Do you think that our
средства;
опишу
бића,
history
book
is

естетичка
компетенција,
предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву.

употребе
у
одговарајућем
комуникативном
контексту.
Комуникативноинтерактивни
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
Комуникација,
Грађанско
одговорни,
дигитална
васпитање,
компетенција,
српски језик, креативни, активни
учесници
у
рад са подацима географија
друштвеном чину;
и
уџбеници
информацијама,

6.

предмете и места користећи
једноставнија
језичка
средства;
- разумеју једноставне исказе
који
се
односе
на
изражавање
мишљења/интересовања/доп
адања/
недопадања;
размењују и формулишу
једноставне исказе којима се
изражавају
мишљења/интересовања/
допадања/недопадања;
разумеју
једноставне
текстове којима се описују
сталне/уобичајене
и
тренутне радње; размене

interesting?
Eaton
college is one of the
most expensive private
schools, and it looks
like… This
is
a
geography class in
Bangladesh. I am really
good at maths. I
enjoy… I prefer… I’m
OK at… We are having
a dance calss and it’s a
lot of fun. The boat is
moving. Do you ever
listen to English when
you are out of school?
How do the American
children go to school?
We
sometimes
do
projects. We are doing
a project today. (The
Present
Continuous
Tense, The Present
Simple Tense); кратке
текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама

компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран однос
према околини,
предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву.

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.

- разумеју једноставне исказе UNIT
5 који
се
односе
на FOOD AND
изражавање
допадања
/ HEALTH
недопадања; размењују и
формулишу
једноставне
исказе који се односе на

Речи и изразе који се
односе
на
тему;
језичке садржаје – I
lоve… I really like… I
don’t mind… I hate….
How much fruit is there

Комуникација,
Грађанско
дигитална
васпитање,
компетенција,
српски језик,
компетенција за географија,
учење, рад са биологија
подацима
и

Технике/активнос
ти
Током
часа
се
препоручује
динамично
смењивање

изражавање
допадања
/
недопадања;
- разумеју једноставније
изразе који се односе на
количину нечега; питају и
кажу колико нечега има /
нема,
користећи
једноставнија
језичка
средства; на једноставан
начин наручи јело и / или
пиће у ресторану и пита /
каже / израчуна колико
нешто кошта;
- разумеју једноставне савете
и реагује на њих; упуте
једноставне савете;
- уочавају сличности и
разлике у начини исхране у
земљама циљне културе и
код нас

7.

- разумеју једноставнији UNIT
6
опис појава и места;
SPORT
- упореде и опишу појаве и
места
користећи
једноставнија
језичка
средства; опишу појаве и
места
користећи
једноставнија
језичка
средства;
- разумеју једноставне исказе
који
се
односе
на
изражавање интересовања;

техника/активности
које не би требало
да трају дуже од 15
минута.
Слушање
и
реаговање
на
налоге 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
(минидијалози, игра по
улогама,
симулације итд).
Мануелне
Грађанско
- Речи и изразе који се Комуникација,
активности (израда
односе
на
тему; дигитална
васпитање,
језичке садржаје – компетенција,
српски језик, паноа,
презентација,
What’s the most famous компетенција за физичко
зидних
новина,
cycling race in the учење, рад са васпитање
постера и сл).
и
world? What’s the подацима
Вежбе
слушања
longest river in the информацијама,
(према упутствима
world? How many одговорно
наставника или са
у
players are there in a учешће
аудио-записа
double tennis match? I демократском
повезати појмове,
(don’t) enjoy… I’m in a друштву,
додати
делове
… The first modern естетичка
in fizzy drinks? How
many vitamins are there
in white rice. I eat some
vegetables. I don’t eat
any meat. There’s a lot
of pasta. There isn’t
much fruit in fizzy
drinks. I don’t eat many
vegetables.
(Countable/uncountab
le
nouns;
much/many/a lot of;
some/any;
There
is/are…) Eat healthy
food. Don’t go to bed
late.(Imperative)
кратке текстове и
дијалоге
који
се
односе
на
теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.

информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран однос
према здрављу,
предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву.

размењују и формулишу
једноставне исказе којима се
изражавају интересовања;
разумеју
једноставне
текстове којима се описују
радње у прошлости; размене
информације које се доносе
на
дату
комуникативну
ситуацију; опишу радње из
прошлости
у
неколико
везаних исказа;
- упоређују и уочавају
сличности и разлике у
популарним спортовима у
земљама циљне културе и
код нас.

8.

Olympic Games were in
Greece. Table tennis
wasn’t in the Olympics
until 1988. In the past,
things were different. I
was born in Prague. It
was cool/OK. Who
were you with? (The
Past Simple Tense – to
be) He first competed
when he was eight. I
last played sport on
Saturday. I went to the
cinema on Saturday.
(The Past Simple
Tense – affirmative);
кратке текстове и
дијалоге
који
се
односе
на
теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.

- разумеју једноставнији UNIT
7 - Речи и изразе који се
опис људи; упореде и опишу GROWING
односе
на
тему;
људе
користећи UP
језичке садржаје –
једноставнија
језичка
This
actor
had
средства;
amazing, spiky, red
- разумеју једноставне исказе
hair. Chris has got fair
који
се
односе
на
hair and blue eyes.
изражавање
мишљења;
He’s strong and goodразмењују и формулишу
looking. I think it’s…
једноставне исказе којима се
I’m not sure. I don’t
изражава мишљење;
think
it’s…
разумеју
једноставне
Maybe/Perhaps it’s…

компетенција,
одговоран однос
према здрављу,
предузимљивост
и
оријентација ка
предузетништву.

Комуникација,
Грађанско
дигитална
васпитање,
компетенција,
српски језик
компетенција за
учење, рад са
подацима
и
информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка

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...)
Решавање
„проблемситуација“
у
разреду,
тј.
договори и минипројекти.
„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

текстове којима се описују
радње у прошлости; размене
информације које се односе
на
дату
комуникативну
ситуацију; опишу радње из
прошлости
у
неколико
везаних исказа;
- описују познату личност из
земље
циљне
културе
(Аустралије).

9.

- разумеју једноставније UNIT
8
изразе који се односе на GOING
количину нечега; изразе AWAY
количине,
користећи
једноставнија
језичка
средства;
- разумеју планове и намере
и реагују на њих;
- размене једноставне исказе
у вези са својим и туђим
плановима
и
намерама;
саопште шта они или неко
други планира или намерава;
- разумеју, траже и дају
једноставнија обавештења о
хронолошком времену и
метеоролошким приликама у

I’m sure it’s… She
had/didn’t have glasses.
Did
he
go
to
University? Yes, he did.
No, he didn’t. He didn’t
go to university. At
what age did he leave
school? Who did you go
with?
(The
Past
Simple
Tense
–
negative & questions);
кратке текстове и
дијалоге
који
се
односе
на
теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.

компетенција,
одговоран однос
према здрављу,
предузимљивост
и
оријентација ка
предузетништву.

- Речи и изразе који се
односе
на
тему;
језичке садржаје –You
need to drink a litre of
water every day. It
weighs about fourteen
kilos. I’m going to
spend a week in Paris.
Is Kathy going to go to
Cornwall? No, she
isn’t. Where are you
going to go? Joe and
Max aren’t going to
visit the Coloseum.
(Going to for future
plans and intentions);
Vostok
station
in

Комуникација,
дигитална
компетенција,
компетенција за
учење, рад са
подацима
и
информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран однос
према околини,
предузимљивост
и оријентација ка

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,
Грађанско
глаголско
време,
васпитање,
лице...);
српски језик,
одговарање
на
географија
једноставнија
питања у вези са
текстом,
тачно/нетачно,
вишеструки избор;
извршавање
прочитаних
упутстава
и
наредби;
ређање чињеница
логичким
или
хронолошким
редоследом.

ширем
комуникативном
контексту;
опишу
метеоролошке
прилике и климатске услове
у својој земљи и једној од
земаља
циљне
културе
једноставним
језичким
средствима.

Antarctica is the coldest предузетништву.
place on Earth. The
foggiest place in the
world is Argentina in
Canada. Newfoundland
can also be very rainy;
кратке текстове и
дијалоге
који
се
односе
на
теме
(слушају,
читају,
говоре
и
пишу);
сличности и разлике у
културама.

Писмено
изражавање:
проналажење
недостајуће речи
(употпуњавање
низа, проналажење
„уљеза",
осмосмерке,
укрштене речи и
слично);
повезивање краћег
текста и реченица
са
сликама/илустрациј
ама;
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.

Број и назив
Стандарди постигнућа
теме
1. Starter unit 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.10.
Уводна тема 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 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. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19.
2.1.20. 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.
2. Towns and 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. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
cities
Градови
и 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.
велеградови 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 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.
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.
3. Days
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
Дани
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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 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.
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.
4. Wild life
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18.
Свет
1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
дивљине
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 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. 2.3.6.
5. Learning 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. 1.1.17. 1.1.18.
world
1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
Свет учења
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 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. 2.3.5.

Процена и провера постигнућа
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.
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,
ученички
радови/пројекти .
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,
ученички
радови/пројекти .
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,
ученички
радови/пројекти.
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,
ученички
радови/пројекти.

6. Food and 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. 1.1.17. 1.1.18.
health
Храна
и 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
здравље
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.5.
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.
7. Sport
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18.
Спорт
1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19.
2.1.20. 2.1.22. 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. 2.3.5.
8.
Growing 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. 1.1.17. 1.1.18.
up
1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
Одрастање
1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19.
2.1.20. 2.1.22. 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. 2.3.5.
9. Going away 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.
Одлазак на 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 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. 1.3.1.
пут
1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1.
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

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,
ученички
радови/пројекти .
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,
ученички
радови/пројекти .
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,
ученички
радови/пројекти .
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,
ученички
радови/пројекти .

ДОДАТНА НАСТАВА – енглески језик (36 часова) – 5. разред
Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви и задаци

Исходи на основном нивоу

1.

TOWNS AND CITIES

2.

DAYS

3.

WILD LIFE

4.

LEARNING WORLD

5.

FOOD AND HEALTH

Именовање предмета и бића,
текстова и дијалога који се
односе
на
тему
и
интеркултурне
садржаје
(слушају, читају, говоре и
пишу).
Усвајање и проширивање
знања
из
граматике
и
примењују их у усменом и
писменом облику.

6.

SPORT

7.

GROWING UP

8.

GOING AWAY

Познају основне елементе у
области
умећа
живљења
(начин
обраћања
и
поздрављања,
тачност,
конвенције и сл.).
Разумеју и описују сличности
и разлике у свакодневном
животу (нпр. начин исхране,
радно
време,
навике,
празници, разонода).
Једноставним
језичким
средствима пореде људе,
ствари и појаве.
Исказују
допадање
и
недопадање,
слагање
и
неслагање и једноставним

Свега: до 36
часова
годишње

језичким средствима даје
кратко објашњење.
Размењују
основне
информације о плановима и
обавезама.
Разумеју основни смисао и
главне
информације
из
подкаста,
радио
и
телевизијских
емисија
о
познатим
и
узрасно
адекватним темама, уколико
се говори споро и разговетно.
Разумеју основни смисао и
главне информације споријих,
јасно
артикулисаних
монолошких
излагања
и
прича о познатим и узрасно
адекватним
темама,
уз
одговарајућу
визуелну
подршку, паузе и понављања.

ДОПУНСКА НАСТАВА – енглески језик (36 часова) – 5. разред
Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви и задаци

Исходи на основном нивоу

1.

TOWNS AND CITIES

2.

DAYS

3.

WILD LIFE

4.

LEARNING WORLD

5.

FOOD AND HEALTH

6.

SPORT

7.

GROWING UP

- Увежбавање новог и старог
вокабулара
Развијање говорне и писане
комуникације.
- Увежбавање читања и
писања.
-Увежбавањем
новог
вокабулара и граматичког
садржаја:
-Развијање способности
усменог
изражавања
код
ученика као и развијање
технике читања и писања,
увежбавањем нове лексике

8.

GOING AWAY

Поздрављање;
Представљање себе и других
и
тражење/
давање
информација о себи и
другима;
разумевање
и
коришћење молби и захтева;
Описивање
живих
бића,
предмета и места и положаја
у простору;
Исказивање потреба, осета и
осећања;
изражавање
присуства/одсуства нечега;
Речи и изразе који се односе
на тему; језичке структуре,
Именовање предмета и бића,
текстова и дијалога који се
односе
на
тему
и
интеркултурне
садржаје
(слушају, читају, говоре и
пишу).

Укупно 36 часова.

Напомена: Планирани годишњи фонд часова допунске наставе није и обавезујући за наставника. Сходно потребама ученика биће реализовани

СЕКЦИЈА – енглески језик (36 часова) –5. разред

Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви и задаци

Исходи на основном нивоу

1.

BOOK CLUB – читање и дискусија

2.

HALLOWEEN- прављење паноа, квиз

Активно учествију у усменој
комуникацији кроз дискусије.
Износе своје мишљење и
идеје.
Изражавају се на креативан
начин,
правећи
паное,
рецитујући поезију и глумећи
у представама.
Слушају музику и гледају
филмове, серије и емисије.
Пишу саставе и песме.
Упознају се са различитим
колтурама
и
њиховим
обичајима.

Препознају утицај неколико
најзначајнијих личности и
дела
из
друштвене
и
уметничке историје циљних
култура у свету, које доводи у
везу са друштвеним и
уметничким појавама из наше
историје и обрнуто.
Пишу краће текстове од
неколико логички повезаних
реченица
о
узрасно
релевантним темама (о себи,
друштвеном и природном
окружењу,
аспектима
приватног
и
школског
живота).
Учествују у неформалном и
формалном разговору.
Разумеју општи смисао и
већину фраза и израза у
текстовима из савремене
музике.
Проналазе
потребне
информације у речницима,
енциклопедијама, брошурама
и на интернет страницама.
Разумеју основни смисао и

VALENTINE’S DAY- прављење честитки,
маскенбал, журка
3.

NEW YEAR’S EVE / CHRISTMAS/EASTER
– прављење паноа, честитки, лов на ускршња
јаја

4.

ЕUROPEAN DAY OF LANGUAGES / PEN
PAL
PROGRAM,
прављење
паноа,
дописивање и размена ученичких радова са
ученицима из других земаља

5.

WOMAN’S DAY –писање састава
SCHOOL DAY – писање састава и песмица о
школи

6.

VIDEOS- гледање видео
енглеском/дискусија

7.

POETRY- рецитовање поезије

материјала

на

8.

DRAMA – увежбавање различитих драмских
комада

Свега: до 36
часова
годишње

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљеви и задаци:

главне информације јасно
артикулисаних монолошких
излагања, прича, презентација
и предавања на узрасно
адекватне и блиске теме, уз
одговарајућу
визуелну
подршку.

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да постиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским
опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета .
Задаци:
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовнох елемената
- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна
својства .
- развијање 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 , а примењују у раду и животу.
- развијање моторичких способности ученика .
- постицање интересовања ученика за посећивање музеја , изложби као и чување културних добара у средини у којој ученик живи.
- развијање интересовања за препознавање правих уметничких вредности и дела , традицоналне , модерне и савремене уметности .
Ученици треба да :
- развијају ликовно-етички сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља линија , текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно
споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима
- покажу инетересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика :светло-тамно, облик боја , простор-композиција
- посматрају и естецки доживљавају дела ликовних уметности
- развијају љубав према ликовном наслеђу
- развијају стваралачки однос према околини и веће компентенције визуелног мишљења
- тазвијају осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно –техничких средстава
Оперативни задаци :
- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање ;
- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената ,линија
,облика и боја. Поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлосних објеката и у обликовању и преобликовању
употребних предмета .
- даље развијање способности ученика за конструисање , комбинаторику и обликовање –проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих
материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања
- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се односе на заштиту и унапређење човекове природне и културне средине .

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ предмета:
Општи циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.

Остали циљеви и задаци наставе музичке културе су:
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања
- развијање осетљивости за музичке вредности
- неговање способности извођења музике (певање и свирање)
- стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука
- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,слушање,истраживање и стварање музике)
- развијање критичког мишљења
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности
- упознавање занимања музичке струке
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- певају песме по слуху
- обраде просте и сложене тактове
- усвајају нове елементе музичке писмености
- свирају на дечјим музичким инструментима
- изводе дечје,народне и уметничке игре
- импровизују мелодије на задати текст
- упознају звуке њима непознатих инструмената
- слушају вредна дела уметничке,народне и остале музике

ИСТОРИЈА
(36 часова годишње, 1 час недељно)
Циљеви и задаци:

Циљ изучавања наставног предмета Историја је културни напредак и
хуманистички развој ученика.Циљ наставе Историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена и историјских процеса и токова
,као и развијању националног , европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика.
Задаци настеве Историје су да ученици , уочавајући узрочно – последичне
везе , разумеју историјске процесе и токове , улогу истакнутих личности у развоју људског друштва
(политичку , економску , друштвену , културну...) као и историју суседних народа и држава.
Оперативни задаци:
-резумевање појма прошлости,
-упознавање начина и значаја проучавања прошлости,
-разумевање основних одлика праисторије и старог века,
-разумевање основних временских одредница (деценија,век,миленијум )
-оспособљавање за коришћење историјске карте,
-стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века,
-упознавање основних одлика античке културе.

ОБЛАСТ
МОДУЛ

/

ТЕМА

1.

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

2.

ПРАИСТОРИЈА

3.

СТАРИ ИСТОК

4.

АНТИЧКА ГРЧКА

/ ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

СВЕГА

3

1

4

2

1

3

3

1

1

5

6

5

1

12

и да познају националну и општу историју

5.

6

5

1

12

20

13

3

36

АНТИЧКИ РИМ

УКУПНО

Р.БР.

ОБЛАСТ / ТЕМА / МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
МОДУЛ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

1.

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

2.

ПРАИСТОРИЈА

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Компетенције за целоживотно
ИС.1.1.1.
учење
ИС.1.1.2.
Комуникација
ИС.1.1.3.
Решавање проблема
ИС.1.1.6.
ИС.1.2.4.
ИС.3.2.5.

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

и

ИС.1.1.6.
ИС.1.1.2.
ИС.1.1.9.
ИС.2.1.4.

ИСХОДИ

Ученик ће умети да:
– разликује основне временске одреднице (годину,
деценију, век, миленијум, еру);
– лоцира одређену временску одредницу на
временској ленти;
– разликује начине рачунања времена у прошлости
и садашњости;
– именује периоде прошлости и историјске
периоде и наведе граничне догађаје;
– разврста историјске изворе према њиховој
основној подели;
– повеже врсте историјских извора са установама у
којима се чувају (архив, музеј, библиотека);
Ученик ће умети да:
 именује периоде прошлости и историјске
периоде и наведе граничне догађаје;
 користи основне историјске појмове;
 наведе главне проналаске и опише њихов утицај
на начин живота људи у праисторији;
 разликује основне одлике каменог и металног
доба;

3.

СТАРИ ИСТОК

4.

АНТИЧКА ГРЧКА

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

ИС.1.1.6.
ИС.1.1.8.
ИС.1.1.9.
ИС.1.2.1.
и
ИС.2.1.4.
ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.
ИС.3.2.5.

Ученик ће умети да:
– лоцира на историјској карти најважније
цивилизације и државе Старог истока;
– користећи историјску карту, доведе у везу
особине рељефа и климе са настанком
цивилизација Старог истока;
– одреди место припадника друштвене групе на
графичком приказу хијерархије заједнице;
– пореди начин живота припадника различитих
друштвених слојева на Старом истоку;
– наведе најважније одлике државног уређења
цивилизација Старог истока;
– идентификује основна обележја и значај религије
у цивилизацијама Старог истока;
– разликује врсте писама цивилизација Старог
истока;
– илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних достигнућа
народа Старог истока на савремени свет;
– користећи дату информацију или ленту времена,
смести историјску појаву, догађај и личност у
одговарајући миленијум или век;
– изложи, у усменом или писаном облику,
историјске догађаје исправним хронолошким
редоследом;
– прикупи и прикаже податке из различитих
извора информација везаних за одређену
историјску тему;
– визуелне и текстуалне информације повеже са
одговарајућим
историјским
периодом
или
цивилизацијом;
Ученик ће умети да:

Компетенција за учење
Комуникација
Решавање проблема
Рад
са
подацима
информацијама

ИС 1.1.6.
ИС 1.1.8.
– опише особености природних
ИС 1.1.9.
географског положаја античке Грчке;
ИС.1.2.3
и
ИС
1.2.4. – лоцира на историјској карти

услова

и

најважније

Сарадња
Дигитална компетенција

ИС.1.2.5.
ИС.2.1.1.
ИС.2.1.4.
ИС.2.1.6.
ИС.2.2.1.
ИС.2.2.3.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.5.
ИС.3.2.5.

цивилизације и државе античке Грчке;
– приказује друштвену структуру и државно
уређење грчких полиса на примеру Спарте и
Атине;
– пореди начин живота припадника различитих
друштвених слојева у античкој Грчкој;
– идентификује узроке и последице
персијских ратова и Пелопонеског рата;

грчко-

– истражи основна обележја и значај религије
старих Грка;
– разликује легенде и митове од историјских
чињеница;
– наведе значај и последице освајања Александра
Великог;
– илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних достигнућа
античке Грчке и хеленистичког доба на савремени
свет;
– користећи дату информацију или ленту времена,
смести историјску појаву, догађај и личност из
историје античке Грчке и хеленизма у
одговарајући миленијум, век или деценију;
– израчуна временску удаљеност између појединих
догађаја;
– користи основне историјске појмове;
5.
АНТИЧКИ РИМ

Компетенција за учење
Комуникација
Решавање проблема
Рад
са
подацима
информацијама

ИС 1.1.6.
ИС 1.1.8.
ИС 1.1.9.
ИС.1.2.4.
и
ИС.1.2.5.
ИС.2.1.1.

Ученик ће умети да:
– лоцира на историјској карти простор настанка и
ширења Римске државе;
– наведе основне разлике између античке римске

Сарадња
Дигитална компетенција

ИС.2.1.4.
ИС.2.1.6.
ИС.2.2.1.
ИС.2.2.3.
ИС.3.1.5.

републике и царства;
– разликује узроке од последица најзначајнијих
догађаја у историји античког Рима;
– истражи основна обележја и значај религије
античког Рима;
– илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних достигнућа
античког Рима на савремени свет;
– пореди начин живота припадника различитих
друштвених слојева у античком Риму;
– наведе најзначајније последице настанка и
ширења хришћанства;
– лоцира на карти најважније римске локалитете
на територији Србије;
– користећи дату информацију или ленту времена,
смести историјску појаву, догађај и личност из
историје античког Рима у одговарајући миленијум,
век или деценију.

Редни број
наставне
јединице

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА -V разред -ДОДАТНА НАСТАВА
БРОЈ ЧАСОВА: 36

1.
2.

Назив наставне
јединице

Формирање групе за додатни рад
Изум писма

3.

Класификација историјских извора

4.
5.

Проучавање историјских извора
Време
Јулијански
и
Грегоријански календар
Сређивање историјских карата
Херодот

6.
7.
8.
9.

Увод у историју- припрема за
такмичење
Праисторијски човек

10.

Археолошка налазишта у Европи

11.

Археолошка налазишта у Србији

12.

Праисторијаприпрема
такмичење
„Око за око- зуб за
Хамурабијев законик

13.

за
зуб“

14.

Пирамиде у Гизи

15.
16.

Хијероглифи
Стари исток – припрема за
такмичење
Грчка митологија – Мит о
Минотауру, Дедалу и Икару

17.
18.

Богови са Олимпа

19.
20.

Илијада и Одисеја
Олимпијске игре

21.

Архитектура античке Грчке

22.

Спартанско васпитање

23.

Сократ, Платон, Аристотел

24.

Какав би био мој живот да сам:
спартијат,
перијек,
хелот,
Атињанин, Зевс.)
Стара Грчка – припрема за
такмичење

25.
26.

Александар и Персија

27.

Алексадров поход

28.

Александрија

29.

Етрурци

30.
31.
32.

Римска војска
Гладијаторске борбе
Римски богови

33.

Римски императори

34.

Гај Јулије Цезар

35.

Виминацијум, Медијаан
Феликс Ромулијана

36.

Наш крај у прошлости

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА -V разред -ДОПУНСКА НАСТАВА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
1.
2.
3.
4.
5.

Појам историје као науке и предмета
Историјски извори
Подела праисторије; појава човека
Опште одлике старог века
Стари исток

6. Стари Египат
7. Култура народа старог истока
8. Најстарији период Грчке прошлости
9. Колонизација
10. Грчки полиси: Спарта и Атина
11. Златно доба Атине
12. Грчко-персијски рат
13. Култура Старе Грчке
14. Олимпијске игре
15. Спартанско васпитање
16. Хеленистичко доба
17. Хеленистичка култура
18. Италија у старом веку
19. Рим, град на седам брежуљака
20. Друштвено уређење Рима
21. Рим највећа сила старог века
22. Римска војска
23. Робови у Риму
24. Култура Старог Рима
25. Веровања
26. Слике из свакодневног живота старих Римљана
27. Појава Хришћанства
28. Сеоба народа
29. Слабљење римског царства
30. Подела царства
31. Крај старог века
32. Балканско полуострво у старом веку
33. Становништво Балкана
34. Римска култура на тлу Балкана
35. Временске одреднице
36. Рачунање времена

ГЕОГРАФИЈА

Циљ учењаи наставе предмета: Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката,појава и процеса у природном и друштвеном
окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.
Међупредметне компетенције: компетенција за учење, компетенција за комуникацију, дигитална компетенција, компетенција за одговоран однос према
околини, компетенција за одговоран однос према здрављу, компетенција за рад са подацима и информацијама, компетенција за решавање проблема,
компетенција за сарадњу, естетичка компетенција
Компетенције за целоживотно учење: дигитална компетенција, лична и друштвена компетенција и компетенција учења, грађанска компетенција
ОБЛ
АСТ
/
ТЕМ
А
ЧОВ
ЕК И
ГЕОГ
РАФ
ИЈА

ВАС
ИОН
А

ИСХОДИ
По завршеној наставној
ученик ће бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

САДРЖАЈИ

Ширење географских хоризоната и
велика географска открића.

-историја
-познавање природе и
друштва

Одговорност човека према планети
Земљи.

Васиона, галаксијa,
звезде, сазвежђа.

Млечни

Сунчев
систем:
Сунце,
сателити,Месец,
месечеве
астероиди, комете, метеори.

пут,

планете,
мене,

-историја
-математика
-ликовна култура
-информатика
рачунарство

-повеже постојећа знања о природи и
друштву са географијом као науком;
– повеже географска знања о свету са
историјским развојем људског друштва
и научно-техничким прогресом;
– на примерима покаже значај учења
географије за свакодневни живот
човека;
– разликује одговорно од неодговорног
понашања човека према природним
ресурсима и опстанку живота на
планети Земљи;

разликује појмове васиона, галаксија,
Млечни пут, Сунчев систем, Земља;
– објасни и прикаже структуру Сунчевог
система и положај Земље у њему;
– разликује небеска тела и наводи
њихове карактеристике;
– одреди положај Месеца у односу на
Земљу и именује месечеве мене;
–

и

теми

Облик и димензије Земље, распоред
копна и воде на Земљи Сила Земљине
теже, глобус, екватор, полови.
Ротација
Земље
и
последица
ротације: смена обданице и ноћи,
при- видно кретање Сунца, локално
време.
Револуција Земље и последице
револуције:
неједнака
дужина
обданице и ноћи током године, смена
годишњих доба, календар, топлотни
појасеви

ПЛА
НЕТ
А
ЗЕМ
ЉА

Постанак и унутрашња грађа Земље,
литосферне плоче: кретање плоча,
промена положаја континената.
Вулканизам и земљотреси: елементи,
настанак, зоне појава у свету и
Србији, последице и шта радити у
случају земљотреса.
Стене:
магматске,
седиментне,
метаморфне.
Постанак
рељефа
процесима
набирања и раседања, планине,
низије, надморска и релативна
висина.
Обликовање рељефа дејством воде
(радом река, таласа, леда, растварање стена) и ветра.
Човек и рељеф
негативни утицаји.

(пoзитивни

и

-историја
-математика
-информатика
рачунарство
-биологија
-ликовна култура

помоћу глобуса опише облик Земље и
наведе доказе о њеном облику;
– помоћу карте опише распоред копна и
воде на Земљи и наведе нази ве
континената и океана;
– примерима објасни деловање Земљине
теже на географски омотач;
-разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
– повеже смер ротације са сменом дана
и ноћи;
– повеже нагнутост земљине осе са
различитом осветљеношћу површине
Земље;
– повеже револуцију Земље са сменом
годишљих доба на северној и јужној
полулопти и појавом топлотних
појасева;
– разликује деловање унутрашњих сила
(сила Земљине теже, унутрашња
топлота Земље);
– разликује основне омотаче унутрашње
грађе Земље;
– наведе спољашње силе (ветар, вода)
Земље;
– помоћу карте и цртежа опише начине
и последице кретања лито- сферних
плоча
(вулканизам,
земљотреси,
набирање и раседање);
– разликује хипоцентар и епицентар и
наведе трусне зоне у свету и у Србији;
– наведе поступке које ће предузети за
време земљотреса ;
– опише процес вулканске ерупције и
њене последице;
– помоћу фотографија или узорка стена
разликује основне врсте стена, описује
–

и

Атмосфера
значај).

(састав,

структура

и

Време и клима: климатски елементи
и појаве (температура, притисак,
влажност
ваздуха,
падавине,
облачност, ветар).
Климатски чиниоци, основни типови
климе
Човек
и
клима
(атмосферске
непогоде, утицај човека на климу).
Светско море и његова хоризонтална
подела,
својства
морске
воде
(сланост,
температура,
боја,
провидност), кретање морске воде
(тала- си, цунами, плима и осека,
морске струје).
Воде на копну: подземне воде и
извори, реке, језера и ледници. Човек
и вода – поплаве и бујице, заштита
вода од загађења.
Распростирање
биљног
и
животињског света на Земљи.
Угроженост и заштита живог света.

њихов настанак и наводи примере за
њихово коришћење;
-помоћу карте, цртежа и мултимедија
објашњава настанак планина и низија и
разликује надморску и релативну
висину;
– разликује ерозивне и акумулативне
процесе;
– наведе примере деловања човека на
промене у рељефу (бране, насипи,
копови);
– опише структуру атмосфере;
– наведе временске промене које се
дешавају у тропосфери (ветрови,
падавине, облаци, загревање ваздуха...);
– разликује појам времена од појма
клима;
– наведе климатске елементе и чиниоце
и основне типове климе;
– графички представи и чита климатске
елементе (климадијаграм) користећи
ИКТ;
–
користи
дневне
метеоролошке
извештаје из медија и планира своје
активности у складу са њима;
– наводи примере утицаја човека на
загађење
атмосфере
и
предвиђа
последице таквог понашања;
–
наводи
примере
о
утицају
атмосферских непогода на човека (екстремне температуре и падавине, град,
гром, олуја);
– уочава и разликује на географској
карти океане, већа мора, заливе и
мореузе;
– наведе и опише својства морске воде;
-помоћу карте прави разлику између
речне мреже и речног слива;

наведе и опише елементе реке (извор,
ушће, различити падови на речном
току);
– разликује типове језерских басена
према начину постанка;
– наведе узроке настанка поплава и
бујица и објасни последице њиховог
дејства;
– наведе поступке које ће предузети за
време поплаве и након ње;
– наведе примере утицаја човека на
загађивање вода и предвиђа после- дице
таквог понашања;
–
помоћу карте повеже климатске
услове са распрострањеношћу живог
света на Земљи;
– помоћу карте наведе природне зоне и
карактеристичан живи свет у њима;
– опише утицај човека на изумирање
одређених биљних и животињ- ских
врста;
– наведе примере за заштиту живог света
на Земљи
–

Кључни појмови садржаја: географија, васиона, Земља.
ТЕХНИКЕ
И
МЕТОДЕ РАДА
-монолошкодијалошка
-илустративнодемонстративна
-текстуална
-интерактивна
мултимедијална
-кооперативна

АКТИВНОСТ
УЧЕНИКА
-слуша наставника
-активно учествује у
разговорима
и
дискусијама
-записује у свеску,
црта, моделира
-замишља,
анализира,

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА
-припрема, организује
и реализује наставу
-врши
евалуацију
свога
рада
и
постигнућа ученика
-објашњава,
врши
хоризонталну
и
вертикалну

РЕСУРСИ

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА

-наставници
-ученици
-родитељи
-локална
самоуправа
-учионица и
школа
-наставни и

-формативно и сумативно оцењивање
-идентификација ситуација у којима ће ученици стећи
и показати понашање у складу са исходима
-квалитет израде домаћих задатака или модела
-квалитет и квантитет ученичких излагања
-активности на часовимаа, ангажованост током
наставе, учествовање у огледним часовима, сајму
науке

-метода
дискусије
смисленовербално
рецептивна
експериментална
-технике цртања,
писања, бојења
техника
моделовања
(нпр.
облик
Земље
или
планетаријум)

апстрахује
и
конкретизује
-самостално
се
ангажује
кроз
домаће задатке и
истраживања
по
литератури
-учествује
у
пројектима
или
групном раду
-описује, упоређује,
памти,
изводи
закључке
-излаже самостално
чињенице
-остварује
вертикалну
и
хоризонталну
корелацију
-повезује теорију и
праксу

корелацију
,
илуструје, поставља
питања и проблеме
-храбри
ученике,
мисаоно их ангажује,
иницира
процес
учења
по
диреренцираном
приступу ученицима
-слуша
ученике,
процењује атмосферу
у
учионици,
прилагођава наставу
могућностима
ученика и одељења
-апстрахује,
конкретизује
чињенице, анализира
и синтетише квантум
знања свог а и
ученичког
-указује на повезаност
између теоријских и
практичних знања
-подстиче
развој
хармонијске личности
ученика

дидактични
материјали и
средства
-Интернет
-лична
искуства
ученика
-библиотека
(школска,
градска,
лична)

-инструменти за праћење постигнућа: тестови,
цртежи, панои, квалитет ангажовања унутар
пројекатаи група
-рад кроз остале облие наставе (допунска, додатна
настава и географска секција)

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм наставе и учења географије који је пред вама представља програм оријентисан на исходе. Суштинска промена овог програма је у томе да је он
оријентисан на процес учења и ученичка постигнућа, а не на наставне садржаје. Исходи дефинисани програмом представљају ученичка постигнућа и као
такви су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења је тематски конципиран. За сваку област/ тему дати су садржаји.
Како је сада у први план стављен исход, а не садржај предмета, наставни садржаји дати у програму представљају само препоручене садржаје наставнику.
Наставник је креатор наставе и учења и он има пуну слободу у планирању, осмишљавању и коришћењу садржаја којима ће остварити дефинисане исходе.

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи географију. Они омогућавају да се циљ наставе географије
достигне у складу са предметним и међу- предметним компетенцијама и стандардима постигнућа. Тако дефинисани исходи помажу наставнику у планирању и
реализовању непосредног рада са ученицима, олакшавајући му одређивање обима и дубине обраде појединих наставних садржаја. Сви препоручени садржаји
су у функцији остваривања исхода предвиђених програмом. Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је та да је фокусирана на учење у
школи, што значи да ученик треба да учи:
– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем онога што учи са оним што је већ учио из других предмета;
– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана
решавања задатог проблема;
– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине;
– критички: поређењем важности појединих чињеница и по- датака; смишљањем аргумената;
– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Програм наставе и учења оријентисан на исходе 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 (глобални) план рада из кога ће
касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне
наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода
потребно више времена и више различитих активности. Јако је важно да при планирању за конкретан час наставник, поред својих, испланира и активности
ученика. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је потребно
садржајима датим у уџбенику приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на
наставнику је да ученици- ма омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Акценат наставе географије у петом разреду је да ученик увиди значај изучавања географије за њега лично и да
изучавањем предвиђених наставних области, развије знања, вештине, ставове и вредности за одговоран однос према себи, природи и будућности планете
Земље. Програм се ослања на савремена достигнућа и перспективе развоја географске науке, корелативан је и примерен интересовањима и развојним
способностима ученика. Он уважава дефинисане стандарде постигнућа за крај основног образовања и васпитања, као и међупредметне компетенције.
Програмску структуру чине три области: 1. Човек и географија 2. Васиона 3. Планета Земља На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни

предмет, односно, упознаје ученике са значајем географије, не улазећи у терминологију географских дисциплина. На овом часу је потребно помоћи
ученицима да повежу постојећа знања о природи и друштву са географијом као науком. Заједно са ученицима навести примере и разлоге зашто се изучава
географија. Такође је потребно упознати ученике са садржајем наставног програма и дати им јасна упутства за рад. Програмску област Васиона чине
најосновнија математичко-географска и астрономска знања о васиони, Сунчевом систему, облику и величини Земље, њеном положају у васиони и о небеским
телима Сунчевог система. Кроз ову наставну област потребно је информисати ученике о основним карактеристикама осталих небеских тела, без
фактографских података о планетама: величина, удаљеност до Земље и слично. Препоручује се наставнику, ако има могућности, да са ученицима посети
Планетаријум и Народну опсерваторију у Београду и да за време ведрих ноћи у локалној средини покаже ученицима видљива сазвежђа и оријентацију помоћу
звезде Северњаче. Трећу програмска област Планета Земља чине садржаји фи- зичке географије и разврстани су у шест тема. Посебан значај имају исходи
који се односе на облик и величину Земље и распоред континената и океана. За достизање исхода предвиђених овом темом најбоље је користити
демонстративно- -илустративне методе и методе експеримента уз употребу модела Земљеглобуса и географске карте. Имајући у виду оријентацију програма
предмета и његов фокус на развијање функционалних знања ученика, географска карта и њено коришћење током просеца учења и подучавања је обавезна.
Упознавање ученика са картом и са основним појмовима картографске писмености према програму наставе и учења започиње у првом циклусу основног
образовања и васпитања и представља основу развијања функционалних знања. Зато треба радити на даљем унапређивању сналажења ученика на карти током
петог разреда, што представља основу за касније изучавање картографског градива у шестом разреду. За ученике овог узраста посебно може бити тешко
разумевање Земљине ротације, револуције и последица ових кретања. Због тога је потребно посебну пажњу посветити обради и утврђивању ових садржаја.
Наставнику се препоручује примена очигледних наставних средстава (глобус, батеријска лампа, телуријум, видео записи, анимације...) и демонстративноилустративне методе и методе експеримента како би се могао постићи висок степен разумевања и достизања предвиђених исхода. То ће бити предуслов за
касније усвајање низа других појмова који су у вези са сменом обданице и ноћи, сменом годишњих доба, формирањем климатских појасева, односно свих
појмова који су у вези са временом и климом и уопште, појавама и процесима у атмосфери, као и у хидросфери и биосфери. При обради наставних садржаја
Револуција Земље и Топлотни појасеви треба објаснити термине, као што су екватор, Гринич, северни и јужни повратник и северни и јужни поларник. Не
треба улазити у терминологију географске ширине, дужине и часовних зона, јер ће то бити предмет изучавања у шестом разреду. Наставна област Планета
Земља има посебан значај јер у оквиру ње ученици упознају објекте, појаве и процесе, гранске и међугранске везе, као и посебне физичко-географске
законитости. Акценат треба ставити на достизање исхода који се односе на функционално знање ученика (како се понашати у случају земљотреса,
екстремних температура, астмосферских непогода, бујица и поплава...) и треба навести примере позитивног и негативног деловања човека на природу.
Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и ме- ђусобно условљених компонената које представљају јединствену целину. Имајући у виду
нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на превенцију и на заштиту природе. Потребно је код ученика развијати одговорност о
очувању биљних и животињских врста и рационалном коришћењу при- родних ресурса као услову опстанка на Земљи. Један од значајних исхода петог
разреда је да се од ученика очекује да опише одговорност коју човек има према планети Земљи, планети коју настањујемо. Препорука је да се прилом
планирог излета ученици упознају са објектима геонаслеђа и развију правилне ставове о његовом значају и очувању. Поједини препоручени садржаји могу
бити тешки и апстрак- ни ученицима, па се зато препоручује задржавање на основним појмовима, појавама и процесима уз обилато коришћење дидак- тичког
материјала, разноврсних метода и облика рада. Једна од основних вештина која се препоручује је правилно географско посматрање и уочавање природних
објеката, појава и процеса у локалној средини чиме се подстиче природна радозналост деце, самостално истраживање и њихова правилна интерпретација.

Садржаји физичке географије дају могућност стицања знања, вештина и навика коришћењем статистичког материјала који је систематизован у табелама, као и
руковањем различитим мерним инструментима, регистровањем и обрадом података које они показују. Предлаже се, уколико за то има могућности да за
обраду података ученици користе ИКТ. На овај начин повезују се и интерпретирају квантитативни показатељи и утврђују узрочно-последичне везе и односи.
У оквиру ове теме сви физичко-географски објекти, појаве и процеси не могу се потпуно обрадити, што и није циљ овог програма наставе и учења.
III 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 пра- ћење 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 (су- мативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању. Од ученика не захтевати меморисање фактографског и статистичког материјала како би знања била применљива, а ученици
оспособљени да сами истражују и анализирају одређене географске објекте, појаве и процесе. Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и
праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад.

МАТЕМАТИКА

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и
критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања
и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
Годишњифондчасова:144 часовa

ИСХОДИ

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ

По завршеној теми/области ученик
ће бити у стању да:
- израчуна вредност једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину или неједначину (у
скупу природних бројева); - реши
једноставан проблем из свакодневног
живота користећи бројевни израз,
линеарну једначину или неједначину (у
скупу природних бројева); - примени
правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и
декадним јединицама; - разликује
просте и сложене бројеве и растави
број на просте чиниоце; - одреди и
примени НЗС и НЗД; - изводи скуповне
операције уније, пресека, разлике и
правилно употребљава одговарајуће
скуповне ознаке; - правилно користи
речи и, или, не, сваки у математичкологичком смислу;

ПРИРОДНИ
ДЕЉИВОСТ

анализира
односе
датих
геометријских објеката и запише их
математичким писмом; - опише
основне појмове у вези са кругом

ОСНОВНИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

САДРЖАЈИ

БРОЈЕВИ

И

Први део
Својства операција сабирања, множења,
одузимања и дељења у скупу N0. Дељење
са остатком у скупу N0 (једнакост а = бq
+ р, 0 ≤ р<б). Својства дељивости;
чиниоци и садржаоци природног броја.
Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама.
Дељивост са 4 и 25. Дељивост са 3 и 9.
Скупови и скуповне операције: унија,
пресек и разлика.
Други део
Прости и сложени бројеви. Ератостеново
сито. Растављање природних бројева на
просте чиниоце. Заједнички делилац и
највећи заједнички делилац. Еуклидов
алгоритам за налажење НЗД. Заједнички
садржалац
и
најмањи
заједнички
садржалац. Веза између НЗД и НЗС.

ПОЈМОВИ

Тачке и праве; односи припадања и
распореда. Однос правих у равни;
паралелност. Мерење дужине и једнакост
дужи. Кружница и круг. Кружница и

(центар,
полупречник,
тангента,
тетива) и одреди положај тачке и праве
у односу на круг; - нацрта праву
паралелну датој правој користећи
геометријски прибор; - упореди, сабира
и одузима дужи, конструктивно и
рачунски;
преслика
дати
геометријски објекат централном
симетријом и транслацијом, - правилно
користи геометријски прибор;

права. Преношење и надовезивање дужи.
Централна
симетрија.
Вектор
и
транслација.

- идентификује врсте и опише својства
углова (суседни, упоредни, унакрсни,
углови на трансверзали, углови са
паралелним крацима) и примени
њихове узајамне односе; - нацрта праву
нормалну на дату праву користећи
геометријски прибор; - измери дати
угао и нацрта угао задате мере; упореди, сабере и одузме углове
рачунски и конструктивно,
- реши једноставан задатак применом
основних својства паралелограма
(једнакост наспрамних страница и
наспрамних углова);

Угао, централни угао; једнакост углова.
Надовезивање углова (суседни углови,
конструктивно упоређивање, сабирање и
одузимање углова). Упоредни углови;
врсте углова. Мерење углова, сабирање и
одузимање мере углова.
Угао између две праве; нормалне праве;
унакрсни
углови.
Углови
на
трансверзали. Транслација и углови.

- прочита, запише, упореди и представи
на бројевној полуправој разломке и
децималне бројеве и преводи их из
једног записа у други; - одреди месну
вредност цифре у запису децималног
броја, - заокругли број и процени
грешку заокругљивања; - израчуна
вредност једноставнијег бројевног
израза и реши једноставну линеарну
једначину и неједначину; - реши
једноставан проблем из свакодневног
живота користећи бројевни израз,

УГАО

Први део

РАЗЛОМЦИ

Појам разломка облика а/б (а, б∈Н).
Придруживање
тачака
бројевне
полуправе разломцима. Проширивање,
скраћивање и упоређивање разломака.
Децимални запис броја и превођење у
запис облика а/б (б≠0). Упоређивање
бројева
у
децималном
запису.
Заокругљивање бројева.
Други део
Основне
рачунске
операције
с

линеарну једначину или неједначину; одреди проценат дате величине; примени размеру у једноставним
реалним ситуацијама; - примени
аритметичку средину датих бројева; сакупи податке и прикаже их табелом и
кружним дијаграмом и по потреби
користи калкулатор или расположиви
софтвер;

разломцима (у оба записа) и њихова
својства. Изрази. Једначине и неједначине
у скупу разломака.
Трећи део

идентификује
осносиметричну
фигуру и одреди њену осу симетрије; симетрично преслика тачку, дуж и
једноставнију
фигуру
користећи
геометријски прибор; - конструише ОСНА СИМЕТРИЈА
симетралу дужи, симетралу угла и
примењује
њихова
својства;
конструише праву која је нормална на
дату праву или паралелна датој прави.

Осна симетрија у равни и њене особине.
Оса симетрије фигуре. Симетрала дужи и
конструкција нормале. Симетрала угла.

Примене
разломака
(проценти,
аритметичка средина, размера). Основна
неједнакост п < (п+q)/2 <q.

ОБЛАСТ/ТЕМА

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Природни бројеви и дељивост

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

термине израз, формула, исказ. Код једначина и неједначина задржати се на
једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања датог проблема.
Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима
(придруживање по датом правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева површинама и др.). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм
тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др). У овом
делу треба користити и примере са геометријским облицима, у којима се
појављује зависност међу величинама.
У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу
природних бројева без остатка није увек могуће. Увести дељење са остатком,
једнакост а=бq+р, 0≤р<б и скуп могућих остатака. Истаћи својства дељивости и
анализирати дељивост збира, разлике и производа.
Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да
ученици сами откривају законитости и активно се укључују у процес истраживања
и учења, док за правила дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним
примерима водити до правила. Такође, ученици треба да уоче и везе између ових
правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту,
нагласак треба да буде на примени, а не на формалном начину излагања.
На конкретним примерима подскупова Н 0, увести различите начине записивања
скупова уз увођење појма празног скупа и бесконачног скупа. Увести основне
појмове о скуповима и математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп,
једнакост скупова, празан скуп, са одговарајућим знацима; скуповне операције:
унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из текућих
садржаја, посебно аритметичких и касније геометријских, даље осмишљавати
појам скупа, изграђивати математички језик и уносити прецизност у изражавању.
На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки,
неки, или, и, не, следи (ако...онда). Скуповне операције над два скупа треба
илустровати разноврсним примерима са природним бројевима, уз коришћење
Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да решавају задатке у
којима се скуповне операције примењују на скупове делилаца, односно
садржалаца бројева, што представља добар увод за увођење појмова највећи
заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац.
Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита
и поступак растављања природних бројева на просте чиниоце и одређивања
највећег заједничког делиоца и најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов
алгоритам (на конкретним примерима) и везу између НЗД и НЗС, и оспособити

ученике за њихови примену у проблемским задацима.
Основни појмови геометрије

Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више нивое разумевања
геометрије, са нивоа визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у
првом циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. неформалне
дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације геометријских
објеката на природном и формалном језику, анализирање односа међу објектима.
Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање
тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника и, или, а нарочито
ако...онда). Садржаје треба да прате задаци у којима се истиче правилно
изражавање, договорено означавање, коректно цртање, и којима се подстиче
логичко-комбинаторно размишљање.
Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам
дужи и појам полуправе и начине њиховог обележавања. Неформално истаћи
очигледне истине које се односе на наведене појмове и односе.
Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за
сваку праву и тачку ван ње постоји јединствена права која пролази кроз дату тачку
и паралелна је датој правој; заједно са овом чињеницом показати цртање (обичним
и троугаоним лењиром) праве паралелне датој правој кроз тачку која јој не
припада. Кроз задатке истаћи симетричност и транзитивност паралелности (без
увођења тих појмова), као и области на које је подељена раван задатим правама.
Као посебно важне области (заједно са границом) истаћи троуглове и
паралелограме и начине њиховог означавања.
Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима
јединице мере. Изражавати дужине вишеименованим бројевима и истаћи
претварање у једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи увести као једнакост
њихових дужина (уз истицање да се једнакост не односи на једнакост дужи као
скупова тачака).
Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и
тангента. Однос две кружнице, односно два круга разматрати на конкретним
примерима и задацима.
Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница,
упоређивање дужи и операције над њима.
Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем.
У задацима користити изломљене линије (отворене и затворене) без експлицитне
дефиниције и увести појам обима затворене изломљене линије.

Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове,
квадрате и правоугаонике. Истаћи основне особине централне симетрије и
повезати их са особинама паралелограма.
Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер).
Транслацијом ("паралелним преношењем") пресликавати тачке, дужи, кружнице,
троуглове, квадрате и правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при
томе геометријски прибор. Истаћи основне особине транслације и повезати их са
особинама паралелограма
Угао

Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Ако
угаона линија није опружена, истаћи разлику између конвексне и неконвексне
области у зависности од тога да ли та област садржи или не садржи дуж чији су
крајеви на крацима. Угао увести као унију угаоне линије и једне од поменутих
области, али даља разматрања ограничити само на конвексне углове. Увести и
означавање углова малим словима грчког алфабета. Користећи се механичким
моделима (кретање клатна, лепеза и сл.) мотивисати придруживање кружних
лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести као углове чије
су одговарајуће тетиве у круговима једнаких полупречника једнаке. На ово
објашњење надовезати конструктивно преношење углова помоћу шестара и
лењира, а затим и конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање углова.
Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати
једнакост углова са једнакошћу њихових мера. Увести делове степена (минуте и
секунде) и поступке сабирања и одузимања мера углова.
Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике
треба оспособити да цртају нормалу на праву из дате тачке употребом троугаоног
лењира, а након истицања нормалности тангенте и одговарајућег полупречника,
и за цртање тангенте на кружницу у задатој тачки кружнице. Објаснити шта се
подразумева под растојањем тачке од праве. Под углом између правих које нису
међусобно нормалне подразумевати одговарајући оштар угао.
Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала
није нормална на паралелним правама, добијене углове поделити на оштре и тупе
и истаћи да су сви углови исте врсте међусобно једнаки.
Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост
наспрамних углова паралелограма. Објаснити шта се подразумева под растојањем
између две паралелне праве. Истаћи односе углова са паралелним крацима.

Разломци

Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На
почетку увести појмове правог односно неправог разломка, као и мешовитог
броја. Претварање мешовитог броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са
поступком дељења са остатком.
Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо
помоћу бројевне полуправе. Примери за то треба да буду разноврсни, имениоци
разломака не треба да буду већи од 10, а ученици треба да схвате важност избора
јединичне дужи за прецизно приказивање датих разломака. Бројевна полуправа се
може користити и за упоређивање разломака.
Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да
се он не мења када се и дељеник и делилац помноже, односно поделе истим бројем
различитим од нуле. Скраћивање разломка до несводљивог повезати са познатим
поступком налажења највећег заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На
примерима показати да се скраћивање може извести и поступно, али да је
претходни поступак ефикаснији.
Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који
се користе треба илустровати помоћу кружних исечака или фигура у квадратној
мрежи и на тај начин повезати овај део теме са темама из геометрије (нпр. угао и
мерење угла).
Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној
полуправој повезати са мерењем дужине, масе и запремине течности,
коришћењем примера из свакодневног живота. Превођење разломака у децимални
запис започети са разломцима који се могу свести на децималне разломке, а након
тога увести и појам периодичног децималног записа.
Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим
што на почетку не треба инсистирати на најмањем заједничком садржаоцу.
Множење разломака најлакше је илустровати у квадратној мрежи нпр. преко
површине правоугаоника. Пре дељења разломака упознати ученике са појмом
реципрочне вредности разломка и природног броја. Само дељење увести помоћу
једноставних примера дељења разломка природним бројем и на крају уопштити
да је дељење разломком исто што и множење његовом реципрочном вредношћу.
Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са
извођењем истих операција са природним бројевима. Код дељења увести прво
дељење децималног броја природним, а након тога, кроз добро одабране примере,
показати како се дељење децималних бројева своди на претходни случај.

Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле
у скупу природних бројева, важе и у скупу разломака. Код израза се треба
задржати на примерима који нису сувише сложени, јер је циљ увежбавање
извођења рачунских операција и примена њихових особина. Приликом обраде
једначина и неједначина треба се задржати на једноставнијим примерима и
користити аналогију са решавањем једначина и неједначина у скупу природних
бројева. Треба имати у виду да су исходи који се односе на изразе, једначине и
неједначине развојног типа, односно исходи који се развијају и током наредних
разреда.
Веома важан део ове теме су проблемски - текстуални задаци у којима се користе
разломци и децимални запис разломака, помоћу којих се подстиче развој логичког
начина мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми из свакодневног живота,
нпр. планирање кућног буџета којим се, поред увежбавања операција са
децималним записом бројева, ствара и основа за развој финансијске писмености,
а има и своју васпитну улогу.
У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни
запис разломка, аритметичку средину и размеру повежу са проблемима из
свакодневног живота (попусти, поскупљења, подела новца у одређеној размери,
израчунавање просечне оцене, висине или примена аритметичке средине у
спорту).
Увођење процентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне
представе на дијаграмима (најпре квадрата подељеног на стотине, а затим
произвољног правоугаоника, правилног многоугла или круга) и кроз ситуације у
којима се проценат појављује, као што су израчунавања снижења или поскупљења
неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након разумевања појма и концепта,
и за било коју другу вредност. Кроз ове примере уједно се може увежбавати и
превођење разломка у децимални и процентни запис, кроз примере који изискују
овакву врсту записа броја.
Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима
(оцене у дневнику, спорт, кроз истраживачке задатке и сл.).
Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике
за њено коришћење у пракси: при цртању и читању разних планова и графикона;
при одређивању растојања; при решавању проблема поделе у датој размери и при
повећавању и смањивању слика. Обраду овог градива подредити практичном
циљу, уз повезивање с већ упознатим садржајима математике и других предмета.

Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који
би од ученика изискивали различите врсте истраживања. Резултате истраживања
ученици треба да представљају графички и на тај начин стекну осећај за
упоређивање разломака у различитим записима. За исход који се односи на
прикупљање података и приказивање података у табели и кружном дијаграму не
постоји одговарајући садржај, јер је предвиђено да се на остваривању овог исхода
ради током реализације целе теме.
Осна симетрија

Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се
ученицима дају на непосредно посматрање и експериментисање и питања која
ученицима постављамо како би дошли до њихових основних представа о
најважнијим карактеристикама осне симетрије.
Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије
које су идентичне са линијама мреже, са циљем да ученици самостално дођу до
основних особина осне симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже.
Осном симетријом пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, квадрат и
правоугаоник, а приликом цртања користити геометријски прибор.
Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом
примера указује да постоје фигуре које имају једну или више оса симетрија и
фигуре које немају ту особину.
Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу
дужи, симетралу угла, нормалу из тачке на праву и примене њихове особине у
проблемским задацима..
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МЕСЕЦ
ОБЛАСТ/ТЕМА
1
.

Природни бројеви и дељивост –
први део

2
.

Основни појмови геометрије

3
.

Природни бројеви и дељивост –
други део

4
.

Разломци – први део

5
.

Угао

6
.

Разломци – други део

7
.

Осна симетрија

8
.

Разломци – трећи део

Укупно

I
X

X

X
I

X
II

I

II

II
I

I
V

V

1

СВЕГ
А
1

2

2
1

1
1

1
1

1
2

2

1

1

V
I

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1
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Р.БР.

ОБЛАСТ/
ТЕМА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАР
ДИ

ИСХОДИ
израчуна
вредност
једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину или неједначину (у
скупу природних бројева)

–

-Рад са подацима и
информацијама

реши
једноставан
проблем
из
свакодневног живота користећи бројевни
израз, линеарну једначину или неједначину
(у скупу природних бројева)

-Решавање проблема

–

–

1.

Природни
бројеви и
дељивост

МА.1.1.1.
МА.1.1.5.

-Сарадња

примени правила дељивости са 2, 3, 4,
5, 9, 25 и декадним јединицама

-Компетенција за учење

–

разликује просте и сложене бројеве и
растави број на просте чиниоце

МА.2.1.4.

-Комуникација
-Дигитална
компетенција

–

одреди и примени НЗС и НЗД
изводи скуповне операције
уније, пресека, разлике и правилно
употребљава одговарајуће скуповне
ознаке
–

МА.2.1.3.
МА.3.1.2.
МА.3.1.3.

правилно користи речи и, или,
–
не, сваки у математичко-логичком
смислу
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анализира односе датих геометријских
објеката и запише их математичким писмом

–

-Рад са подацима и
информацијама
-Решавање проблема
2.

Основни
појмови
геометрије

-Сарадња
-Компетенција за учење

опише основне појмове у вези са
кругом (центар, полупречник, тангента,
тетива) и одреди положај тачке и праве у
односу на круг

–

нацрта праву паралелну датој правој
користећи геометријски прибор

–

-Комуникација

–

-Дигитална
компетенција

–

МА.1.3.1.

упореди, сабира и одузима дужи,
конструктивно и рачунски
преслика дати геометријски објекат
централном симетријом и транслацијом

–

правилно користи геометријски прибор

идентификује врсте и опише својства
углова (суседни, упоредни, унакрсни,
углови на трансверзали, углови са
паралелним крацима) и примени њихове
узајамне односе

–

3.
-Рад са подацима и
информацијама
-Решавање проблема
Угао

-Сарадња
-Компетенција за учење
-Комуникација
-Дигитална
компетенција

МА.1.3.1.

нацрта праву нормалну на дату праву
користећи геометријски прибор

МА.1.4.1.

измери дати угао и нацрта угао задате
мере

МА.1.4.4.

–
–

упореди, сабере и одузме углове
рачунски и конструктивно
–
реши једноставан задатак применом
основних
својстава
паралелограма
(једнакост
наспрамних
страница
и
наспрамних углова)
–

МА.1.4.3.
МА.2.3.1.
МА.3.3.1.
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прочита, запише, упореди и представи
на бројевној полуправој разломке у оба
записа и преводи их из једног записа у други

–

одреди месну вредност
запису децималног броја

–

цифре

у

заокругли број и процени грешку
заокругљивања;

–

-Рад са подацима и
информацијама
-Решавање проблема
4.

Разломци

-Сарадња
-Компетенција за учење
-Комуникација
-Дигитална
компетенција

израчуна вредност
једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину и неједначину

–

реши
једноставан
проблем
из
свакодневног живота користећи бројевни
израз, линеарну једначину или неједначину

–

–

одреди проценат дате величине

примени размеру
реалним ситуацијама

–

у

једноставним

примени аритметичку средину датих
бројева

–

МА.1.1.1.
МА.1.1.2.
МА.1.1.3.
МА.1.1.4.
МА.2.1.1.
МА.2.1.2.
МА.2.1.4
МА.2.3.5.
МА.2.4.3.
МА.3.1.1.
МА.3.1.3.
МА.3.4.2.

сакупи податке и прикаже их табелом и
кружним дијаграмом и по потреби користи
калкулатор или расположиви софтвер

–

-Рад са подацима и
информацијама
-Сарадња

симетрично преслика тачку, дуж и
једноставнију
фигуру
користећи
геометријски прибор

-Компетенција за учење

–

-Решавање проблема
5.

Осна
симетрија

идентификује оснoсиметричну фигуру
и одреди њену осу симетрије

–

-Комуникација
-Дигитална
компетенција

–

конструише
симетралу
дужи,
симетралу угла и примењује њихова
својства
конструише праву која је нормална на
–
дату праву или паралелна датој прави

МА.2.3.6.
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Редни
број
теме

НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА
ТЕМАМА

1.

Природни бројеви и дељивост

6

2.

Основни геометријски појмови

6

3.

Угао

6

4.

Разломци

6

5.

Логички задаци

6

6.

Задаци са такмичења

6

УКУПНО

ПО

36

Додатна настава из математике организује се за ученике који показују не само посебан таленат, већ велико интересовање за математику и
примену математичких знања.Ученици се самостално и добровољно опредељују за додатни рад.Ученик остаје укључен у додатни рад
онолико времена колико жели, према својим интересовањима.У петом разреду планира се 36 часова додатне наставе који се одржавају
почевши од месеца септембра.
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Допунска настава из математике организује се за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били присутни на појединим
часовима, ученике који желе да утврде стечено знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и вештина
везаних за наставно градиво.У петом разреду планирано је 36 часова допунске наставе који се одржавају почевши од месеца септембра

Редни
број
теме

НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА
ТЕМАМА

1.

Природни бројеви и дељивост

7

2.

Основни геометријски појмови

8

3.

Угао

7

4.

Разломци

8

5.

Осна симетрија

6

УКУПНО

ПО

36
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МЕСЕЦ
ОБЛАСТ/ТЕМА

I
X

X

X
I

X
II

I

II

II
I

I
V

V

V
I

СВЕГ
А

1
.

Природни бројеви и дељивост –
први део

2
.

Основни појмови геометрије

3
.

Природни бројеви и дељивост –
други део

1

1

4
.

Разломци – први део

1

1

5
.

Угао

6
.

Разломци – други део

7
.

Осна симетрија

8
.

Разломци – трећи део

Укупно

1

1
1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

1

12

101

Р.Б
Р.

ОБЛАСТ/
ТЕМА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАРД
И

ИСХОДИ
израчуна
вредност
једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину или неједначину (у скупу
природних бројева)

–

-Решавање проблема

реши
једноставан
проблем
из
свакодневног живота користећи бројевни
израз, линеарну једначину или неједначину
(у скупу природних бројева)

-Сарадња

–

-Рад са подацима и
информацијама

1.

Природни
бројеви и
дељивост

-Компетенција
учење

за

-Комуникација

–

примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5,
9, 25 и декадним јединицама
разликује просте и сложене бројеве и
растави број на просте чиниоце

–

–

-Дигитална
компетенција

МА.1.1.1.
МА.1.1.5.
МА.2.1.3.
МА.2.1.4.

одреди и примени НЗС и НЗД
–
изводи скуповне
операције
уније, пресека, разлике и правилно
употребљава одговарајуће скуповне
ознаке
–
правилно користи речи и, или, не,
сваки у математичко-логичком смислу

анализира односе датих геометријских
објеката и запише их математичким писмом

–

-Рад са подацима и
информацијама
-Решавање проблема
2.

Основни
појмови
геометрије

-Сарадња
-Компетенција
учење

за

опише основне појмове у вези са
кругом (центар, полупречник, тангента,
тетива) и одреди положај тачке и праве у
односу на круг

–

нацрта праву паралелну датој правој
користећи геометријски прибор

–

упореди, сабира и одузима
конструктивно и рачунски

-Комуникација

–

-Дигитална
компетенција

–

МА.1.3.1.

дужи,

преслика дати геометријски објекат
централном симетријом и транслацијом

–

правилно користи геометријски прибор
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-Рад са подацима и
информацијама

идентификује врсте и опише својства
углова (суседни, упоредни, унакрсни, углови
на трансверзали, углови са паралелним
крацима) и примени њихове узајамне односе

-Решавање проблема

–

–

-Сарадња
3.

Угао

-Компетенција
учење

за

нацрта праву нормалну на дату праву
користећи геометријски прибор

МА.1.3.1.

измери дати угао и нацрта угао задате
мере

МА.1.4.3.

упореди, сабере и
рачунски и конструктивно

МА.2.3.1.

–

-Комуникација

–

-Дигитална
компетенција

–

одузме

углове

МА.1.4.1.
МА.1.4.4.

реши једноставан задатак применом
основних својстава паралелограма (једнакост
наспрамних страница и наспрамних углова)
прочита, запише, упореди и представи на
бројевној полуправој разломке у оба записа и
преводи их из једног записа у други

–

одреди месну вредност
запису децималног броја

–

-Рад са подацима и
информацијама
-Решавање проблема
Разломци

-Компетенција
учење
-Комуникација
-Дигитална
компетенција

и

процени

у

грешку

за

МА.1.1.1.
МА.1.1.2.
МА.1.1.3.

израчуна
вредност
једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину и неједначину

МА.1.1.4.

реши
једноставан
проблем
из
свакодневног живота користећи бројевни
израз, линеарну једначину или неједначину

МА.2.1.2.

–

-Сарадња
4.

заокругли број
заокругљивања;

–

цифре

–

–

одреди проценат дате величине

примени размеру у једноставним
реалним ситуацијама
примени аритметичку средину датих
–
бројева

МА.2.1.1.
МА.2.1.4
МА.2.3.5.
МА.2.4.3.

–
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-Рад са подацима и
информацијама
-Решавање проблема
5.

Осна
симетрија

-Комуникација
-Дигитална
компетенција

симетрично преслика тачку, дуж и
једноставнију
фигуру
користећи
геометријски прибор

–

-Сарадња
-Компетенција
учење

идентификује оснoсиметричну фигуру и
одреди њену осу симетрије

–

за

МА.2.3.6.

конструише симетралу дужи, симетралу
угла и примењује њихова својства

–

конструише праву која је нормална на
дату праву или паралелна датој прави

–

БИОЛОГИЈА
Годишњи фонд часова: 72 (33 обрада, 39 остало)
Циљ:Циљ учења Биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином развије одговоран однос према себи и природи
и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.
Међупредметне компетенције:
 Компетенција за учење;
 Решавање проблема;
 Одговоран однос према здрављу;
 Сарадничка компетенција;
 Рад са подацима и информацијама;
 Kомуникативна компетенција;
 Естетичка компетенција;
 Одговорно учешће у демократском друштву;
 Одговоран однос према околини;
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
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 Дигитална компетенција.

Кључни појмови садржаја: истраживање, разноврсност живих бића, прилагођеност на услове животне средине, варијабилност у оквиру врсте,
наследне особине, брига о живим бићима и животној средини.
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

1.Увод у биологију
Обрада 2, остало 1

Жива бића, нежива природа и
биологија.

ИСХОДИ
МЕЂУПРЕДМЕТНА
По завршеној области ученик ПОВЕЗАНОСТ
ће бити у стању да:




2. Порекло и разноврсност Особине живих бића: ћелијска
грађа,
исхрана,
дисање,
живота
Обрада 14, остало 15
излучивање,
надражљивост,
покретљивост,
размножавање,
раст и развиће.
Једноћелијски и вишећелијски
организми.
Основе класификације: главни
(морфолошки)
карактери
и
особине важне за класификацију.
Формирање скупова карактера
који се уклапају једни у друге
(груписање живих бића).
Исхрана. Храна као извор
енергије и градивних супстанци








и
технологија,
истражује особине живих техника
информатика
и
рачунарство
бића према упутствима
наставника и води рачуна
о безбедности током рада;
користи доступну ИКТ и
другу
опрему
у
истраживању,
обради
података
и
приказу
резултата;
и
технологија,
истражује особине живих техника
бића према упутствима информатика и рачунарство
наставника и води рачуна
о безбедности током рада;
групише жива бића према
њиховим
заједничким
особинама;
одабира
макроморфолошки
видљиве
особине
важне
за
класификацију
живих
бића;
идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе живих
бића на услове животне
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потребних за обављање свих
животних процеса.
Дисање као размена гасова у
различитим срединама.



Излучивање.
Надражљивост.


Покретљивост – кретање.
Размножавање:
полно.

бесполно

и

Раст и развиће. Дужина живота.
Промене које човек пролази
током развића; пубертет и полна
зрелост.
3.Јединство грађе и функције Живот у воденој и копненој
средини
–
изглед,
као основа живота
прилагођености на начин живота
Обрада 5, остало 3
Живот у води –
прилагођености
на
живота.

изглед,
начин

Живот на копну –
прилагођености
на
живота.

изглед,
начин

Живот под земљом – изглед,
прилагођености
на
начин
живота.








средине, укључујући и
основне односе исхране и
распрострањење;
једноставним
цртежом
приказује
биолошке
објекте које посматра и
истражује и означава
кључне детаље;
користи доступну ИКТ и
другу
опрему
у
истраживању,
обради
података
и
приказу
резултата;

истражује особине живих географија,
бића према упутствима технологија,
наставника и води рачуна рачунарство
о безбедности током рада;
групише жива бића према
њиховим
заједничким
особинама;
одабира
макроморфолошки
видљиве
особине
важне
за
класификацију
живих
бића;
идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе живих
бића на услове животне
средине, укључујући и
основне односе исхране и
распрострањење;

техника
информатика

и
и
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4. Наслеђивање и еволуција
Обрада 4, остало 6

Преношење особина са родитеља
на потомке. Разлике родитеља и
потомака. Разлике полног и
бесполног
размножавања
у
настанку
варијабилности.
Јединке унутар једне врсте се
међусобно
разликују
(варијабилност)
–
узроци
варијабилности: наслеђивање и
утицај средине на развиће сваке
јединке.
Варијабилност
организама унутар врсте је
предуслов за еволуцију.












једноставним
цртежом
приказује
биолошке
објекте које посматра и
истражује и означава
кључне детаље;
користи доступну ИКТ и
другу
опрему
у
истраживању,
обради
података
и
приказу
резултата;
и
технологија,
истражује особине живих техника
информатика
и
рачунарство
бића према упутствима
наставника и води рачуна
о безбедности током рада;
групише жива бића према
њиховим
заједничким
особинама;
одабира
макроморфолошки
видљиве
особине
важне
за
класификацију
живих
бића;
једноставним
цртежом
приказује
биолошке
објекте које посматра и
истражује и означава
кључне детаље;
прикупља
податке
о
варијабилности
организама унутар једне
врсте,
табеларно
и
графички их представља
и изводи једноставне
закључке;
разликује
наследне
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5.Живот у екосистему
Обрада 4, остало 9

непосредног



Позитиван и негативан утицај
људи на жива бића и животну
средину..



Заштита живих бића и животне
средине.



Жива бића
окружења.

из

Пројекат очувања природе у мом
крају.
Дивље животиње као
љубимци – да или не.

кућни

Значај
врста
за
човека
(самоникло јестиво, лековито,
отровно биље; животиње као
храна и могући преносиоци
болести, отровне животиње).



особине и особине које су
резултат
деловања
средине на моделима из
свакодневног живота;
поставља
једноставне
претпоставке,
огледом
испитује
утицај
срединских фактора на
ненаследне
особине
живих бића и критички
сагледава резултате;
користи доступну ИКТ и
другу
опрему
у
истраживању,
обради
података
и
приказу
резултата;
и
технологија,
истражује особине живих техника
бића према упутствима информатика и рачунарство
наставника и води рачуна
о безбедности током рада;
групише жива бића према
њиховим
заједничким
особинама;
одабира
макроморфолошки
видљиве
особине
важне
за
класификацију
живих
бића;
идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе живих
бића на услове животне
средине, укључујући и
основне односе исхране и
распрострањење;

108











6.Човек и здравље
Обрада 4, остало 5

Здрава исхрана и унос воде.
Енергетски напици.
Штетност дуванског дима
псхоактивних супстанци.
Физичка активност и здравље.



и


користи доступну ИКТ и
другу
опрему
у
истраживању,
обради
података
и
приказу
резултата;
доводи у везу промене у
спољашњој
средини
(укључујући
утицај
човека)
са
губитком
разноврсности
живих
бића на Земљи;
прави разлику између
одговорног
и
неодговорног
односа
према живим бићима у
непосредном окружењу;
предлаже акције бриге о
биљкама и животињама у
непосредном окружењу,
учествује
у
њима,
сарађује
са
осталим
учесницима и решава
конфликте на ненасилан
начин;
илуструје
примерима
деловање
људи
на
животну
средину
и
процењује
последице
таквих дејстава;
и
технологија,
истражује особине живих техника
бића према упутствима информатика и рачунарство
наставника и води рачуна
о безбедности током рада;
користи доступну ИКТ и
другу
опрему
у
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Промене
у
пубертету
и
последице прераног ступања у
сексуалне односе.


истраживању,
обради
података
и
приказу
резултата;
идентификује
елементе
здравог начина живота те,
у односу на њих, уме да
процени
сопствене
животне
навике
и
избегава
ризична
понашања.

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ
РАДА
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА

*вербалне (монолошка, *учи
смислено:
дијалошка),
повезивањем оног што
учи са оним што зна и са
*визуелне (рад на тексту, ситуацијама из живота;
самостални писмени и повезивањем оног што
графички
радови учи са оним што је учио
ученика),
из биологије и других
предмета;
*методе
практичне
*учи
проблемски:
наставе
(истраживачки
самосталним
рад ученика, практичан
прикупљањем
и
рад и рад у лабораторији,

*креира и осмишљава *наставници
наставу и учење;
*ученици
*контекстуализује дати
програм према потребама *родитељи
конкретног одељења;
*локална самоуправа
*планира
и
пише
*дом здарвља
припреме за час;

*формативно и сумативно
оцењивање;

*дефинише
исходе *Црвени крст
специфичне за конкретну
*учионица и школа
наставну јединицу;

*инструменти за праћење
постигнућа: објективни
тестови са допуњавањем
кратких одговора, задаци

*идентификација
ситуација у којима ће
ученици стећи и показати
понашање у складу са
исходима;
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метод демонстрације),
*комбиновани рад;
*ИКТ методе
*програмирана настава
*проблемска настава
*учење путем открића

анализирањем података и
информација;
постављањем
релевантних питања себи
и другима; развијањем
плана решавања задатог
проблема;

*планира и припрема *наставни и дидактични
наставу самостално и у материјали и средства
сарадњи са колегама;
*интернет
*подстиче радозналост,
*лична искуства ученика
аргументовање,
креативност,
*библиотека
(школска,
рефлексивност,
градска,
лична)
истрајност, одговорност,
аутономно
мишљење,
сарадњу, једнакост међу
половима, уважавање и
прихватање различитости
код ученика;

*учи
дивергентно:
предлагањем
нових
решења;
смишљањем
нових
примера;
повезивањем садржаја у
нове целине;
учи критички: поређењем *користи ИКТ;
важности
појединих *врши евалуацију свог
чињеница и података; рада
и
постигнућа
смишљањем аргумената;
ученика;
*учи кооперативно: кроз
сарадњу са наставником и
другим ученицима; кроз
дискусију
и
размену
мишљења; уважавајући
аргументе саговорника;
*слуша наставника;
*активно учествује
разговорима
дискусијама;

са означавањем, задаци
вишеструког
избора,
спаривање
појмова,
дискусија на часу, мапе
појмова,
проблемски
задаци,
есеји,
лабораторијске
вежбе,
проблемски
задаци,
симулације,
дебате,
истраживачки радови и
пројекти, студије случаја,
решавање
проблема,
дневници рада ученика,
експерименти, вршњачко
учење,
самоевалуација,
усмено
испитивање,
домаћи задаци.

*објашњава,
врши
хоризонталну
и
ветрикалну корелацију ,
илуструје,
поставља
питања и проблеме;

*слуша
ученике,
процењује атмосферу у
прилагођава
у учионици,
наставу
могућностима
и
ученика и одељења;

*записује у свеску, црта, *апстрахује, конкретизује
прави мапе ума, израђује чињенице, анализира и
синтетише квантум знања
моделе;
(свог и ученичког);
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*замишља,
анализира, *указује на повезаност
апстрахује
и између
теоријских
и
конкретизује;
практичних знања;
*самостално се ангажује *подстиче
развој
кроз домаће задатке и личности ученика.
истраживања
по
литератури;
*учествује у пројектима
или групном раду;
*описује,
упоређује,
памти, изводи закључке;
*излаже
чињенице;

самостално

*остварује вертикалну и
хоризонталну корелацију;
*повезује
праксу;

теорију

и

*користе лабораторијски
прибор и опрему за
теренски рад;
*изводи огледе;
*табеларно и графички
приказује резултате;
*користи
ИКТ
за
прикупљање,
обраду
података и представљање
резултата
истраживања
или огледа.
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Циљ: Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном
окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзо мења.
Кључни појмови:ИКТ, ИКТ уређаји, датотека, мултимедијална презентација, дигитална писменост, Интернет, рачунарство, алгоритам.
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Предмет изучавања информатике и рачунарства.
ИКТ уређаји, јединство хардвера и софтвера.
Подешавање радног окружења.
Организација података.
Рад са сликама.
Рад са текстом.
Рад са мултимедијом.
Рад са презентацијама.

ИСХОДИ
(Ученик ће бити у стању да...)
– наведе примену информатике
рачунарства у савременом животу;
– правилно користи ИКТ уређаје;
– именује основне врсте и компоненте
ИКТ уређаја;
– прави разлику између
софтвера и сервиса;

хардвера,

– прилагоди радно окружење
основна подешавања;

ИКТ

и

кроз

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Техника и технологија
(дигиталнакомппетенц
ија)
Ликовна
култура
(естетичка
компетенција)
Српски
језик
(естетичка
компетенција,
комуникација)

– креира дигитални слику и примени
основне
акције
едитовања
и
форматирања
(самостално
и
сараднички);
– креира
текстуални
документ
и
примени основне акције едитовања и
форматирања
(самостално
и
сараднички);
– примени алате за снимање и
репродукцију аудио и видео записа;
– креира мултимедијалну презентацију и
примени основне акције едитовања и
форматирања
(самостално
и
сараднички);
– сачува и организује податке;
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– разликује основне типове датотека;
Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран
начин.
Правила безбедног рада на Интернету.
Претраживање Интернета, одабир резултата и
преузимање садржаја.
Заштита приватности личних података.
Заштита здравља, ризик зависности од технологије
и управљање временом.

Техника и технологија
– реагује
исправно
када
дође
у
(дигиталнакомппетенц
потенцијално небезбедну ситуацију у
ија)
коришћењу ИКТ уређаја;
– доводи у везу значај правилног Биологија (одговоран
одлагања дигиталног отпада и заштиту однос према здрављу,
животне средине;
естетичка
– разликује безбедно од небезбедног, компетенција)
пожељно од непожељног понашања на
Интернету;
– реагује исправно када дођу у контакт са
непримереним садржајем или са
непознатим особама путем Интернета;
– приступа
Интернету,
самостално
претражује, проналази информације у
дигиталном окружењу и преузима их на
свој уређај;

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

– информацијама на интернету приступи
критички;
– спроводи поступке за заштиту личних
података и приватности на Интернету;
– разуме значај ауторских права;
– препознаје
ризик
зависности
од
технологије и доводи га у везу са својим
здрављем;
– рационално управља временом које
проводи у раду са технологијом и на
Интернету;

РАЧУНАРСТВО

Увод у логику и скупове: унија, пресек, разлика;
речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, „ако...онда”.
Увод у алгоритме аритметике: писмено сабирање,
множење, дељење с остатком, Еуклидов алгоритам.
Увод у тему програмирања.

Енглески
језик
– изводи скуповне операције уније,
(комуникација)
пресека,
разлике
и
правилно
Математика (решавање
употребљава одговарајуће скуповне
проблема)
ознаке;
Сви предмети (рад са
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Радно окружење изабраног софтвера за визуелно
програмирање.
Алати за рад са графичким објектима,
текстом, звуком и видеом.
Програм
–
категорије,
блокови
наредби,
инструкције.
Програмске структуре (линијска, циклична,
разграната).

– схвати математичко-логички смисао подацима
речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, информацијама)
израза „ако...онда”;

и

– зна алгоритме аритметике (сабирања,
множења, дељења с остатком, Еуклидов
алгоритам)
и
интерпретира
их
алгоритамски;
– наведе редослед корака у решавању
једноставног логичког проблема;
– креира једноставан рачунарски програм
у визуелном окружењу;
– сврсисходно примењује програмске
структуре и блокове наредби;
– користи математичке
израчунавања;

операторе

за

– објасни сценарио и алгоритам пројекта;
– анализира и дискутује програм;
– проналази
програму;

и

отклања

грешке

у

Фазе пројектног задатка од израде плана до
Сви предмети (вештина
– сарађује са осталим члановима групе у
представљања решења.
сарадње,дигитална
одабиру
Израда пројектног задатка у групи у корелацији са
компетенција)
– теме, прикупљању и обради материјала
другим предметима.
у вези са темом, формулацији и
Представљање резултата пројектног задатка.
представљању резултата и закључака;
ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

– одабира и примењује технике и алате у
складу са фазама реализације пројекта;
– наведе кораке и опише поступак
решавања пројектног задатка;
– вреднује своју улогу у групи при изради
пројектног задатка и активности за које
је био задужен;
– поставља

резултат

свог

рада

на
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Интернет, ради дељења са другима, уз
помоћ наставника.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
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.
Наставни програм за пети 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.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи - глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне
планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице.
Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и
брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Поред уџбеника, као једног од извора
знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.
С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на две групе.
Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине
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провере остварености пројектованих исхода.

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради
показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје
одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Ученици у пети разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у оквиру предмета свет око нас и природа и
друштво, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље
стицање знања, овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према
техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Код ученика узраста
11, 12 година постоји природна радозналост за технику и технологију, као и потреба да нешто сами стварају својим рукама. То треба
искористити на прави начин и учинити реализацију овог предмета што више повезаним са свакодневним животом ученика. Реализацијом вежби
ученици откривају и решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају
свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како
понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и
начинима заштите животне средине.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност,
креативност и др.).
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).
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој
резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да
размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за
напредовање у учењу.
На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ васпитно-образовног рада:
-задовољење ученика за кретањем
-подстицање физичког развоја,очување здравља
-стварање навика код ученика да се физичко вежбање угради у свакодневни живот
-развијање културе неопходне за очување здравља
Задаци васпитно-образовног рада:
-упознавање ученика са значајем и суштином физичког васпитања
-подстицање хармоничког физичког развоја и правилно држање тела
-развијање културе ради очувања здравља и повећање отпорности
организма на штетне утицаје савременог начина живота
-усвајање одређеног фонда моторичких знањаи спортског-техничког образовања
у целини
Организациони облици рада:
Циљеви и задаци физичког васпитања реализоваће се кроз следеће облике:
-часови физичког васпитања
-допунска настава (специјално физичко вежбање)
-слободне спортске активности(секције)
-излети
-кросеви
- друге спортске активности на плану физичке културе а у складу са условима
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
(1 час недељно, 36 часова годишње, од тога око 20 часова за обраду, а око 16 часова за утврђивање и вежбање)
ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на
свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при
чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим
се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без
обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и
делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
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;
- 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.
Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном (симбиотичком, спиралном) принципу.То значи да се у сваком
разреду одабирају одређени раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема, које ће се током дате године школовања низати у сукцесивном
следу, врши активизација претходно стечених знања и формираних умења. Наравно, у сваком разреду уводе се и потпуно нове теме, које ће послужити
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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 и у средњој школи узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на
начелима теолошке научне систематике.
Оперативни задаци у 5. разреду:
Ученици треба да:
- уоче да Бог није напустио свет после греха првог човека;
- стекну свест о томе да Бог никад не напушта човека ма какав грех он учинио;
- уоче да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет;
- уоче сличност у структури старозаветне и новозаветне Цркве.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Припрема света за долазак Сина Божијег у свет (Бог није одустао од свог плана да створени свет живи вечно и поред одбијања првог Адама да тај план
спроведе у дело).
Избор Аврама и његових потомака као почетак Цркве (Стари Завет између Бога и људи).
Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и Цркве.
Десет Божијих заповести (однос човека према Богу и другом човеку у старозаветној Цркви).
Људски напори у циљу проналажења спасења од смрти (разне религије, митологија, философија, наука).
Старозаветни мотиви у православној иконографији.
Као подршка редовној настави планирани су одласци у цркву. То је предвиђено оперативним планом верске наставе за пети разред у оквиру часова на
којима се обрађују тематске јединице: Старозаветни мотиви у православној иконографији. Овај вид наставе помоћи ће деци да боље, јасније и на
примерима схвате градиво које се обрађује у току целе школске године. Развиће се осећај љубави и поштовања у односима међу децом и у односу деце
и наставника. Оваква настава ствара услове и погодне животне и васпитне ситуације за стицање знања и афирмацију ученичких способности,
активност и солидарност; да негују и развијају патриотску свест и љубав према цркви. Детаљан распоред биће изложен у годишњем плану рада
стручног већа верске наставе.
Такође као подршка настави могућа је и слободна ваннаставна активност нерадним данима у виду реализација једнодневног излета са обиласком
светиња и других знаменитости, чиме се омогућује деци да испоље, задовоље и даље развијају своје активности, склоности и интересовања.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљ и задаци:
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним
принципима и вредностима кроз практично деловање.
Задаци:
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- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз праксу;
- упознавање школских правила и процедура;
- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;
- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;
- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења;
- обучавање техникама групног рада;
- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и
делања.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ
Циљ предмета физичког васпитања –изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за стицањем знања,способности за бављење
спортом и да стечена знања примењују у животу а све у циљу развијања културе неопходне за очување здравља.
ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Развој и одржавање моторичких способности ученика,
Учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта,
Стицање теоријских знања у изабраном спорту,
Познавање правила такмичења у изабраном спорту,
Формирање навика за бављење изабраним спортом,
Социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима, такмичења,
Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА
Основни организациони облик рада је наставни час.
Образовни
стандарди
су
дефинисани
за
следеће
области:
•
ОСПОСОБЉЕНОСТ
У
ВЕШТИНАМА
•
ЗНАЊА
О
ФИЗИЧКОМ
ВЕЖБАЊУ
И
ФИЗИЧКОМ
ВАСПИТАЊУ
•
ВРЕДНОВАЊЕ
ФИЗИЧКОГ
ВЕЖБАЊА
И
ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
ОД
СТРАНЕ
УЧЕНИКА
Област ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА чине савладани садржаји програма Физичког васпитања у Спортским играма (кошарка, одбојка,
рукомет или фудбал), Атлетици (трчање, скокови, бацање), Вежбама на справама и тлу (тло, прескок, греда, двовисински разбој, кругови, коњ са
хватаљкама,
вратило,
разбој),
Плесу,
Ритмичкој
гимнастици,
Пливању,
Вежбама
обликовања
и
Стоном
тенису.
Област ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ чине појмови који се користе у физичком вежбању, знања о основним
принципима
вежбања
и
правила
спортских
игара
и
индивидуалних
спортова.
Област ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА чине уверења, ставови и вредности које
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ученик
поседује
на
крају
основног
образовања
о
физичком
вежбању
и
Физичком
васпитању.
Стандардима нису обухваћени ученици са посебним потребама, као ни ученици који су делимично ослобођени појединих активности из здравствених
разлога. У оба случаја наставник врши проверу стандарда у области ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА према могућностима ученика.
Напомена: у нашем систему физичког васпитања значајно место заузима развој моторичких способности, али ова област није обухваћена стандардима.
За то је неопходно извршити посебно истраживање са већим бројем тестова, од којих би се формирала национална батерија тестова.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Циљеви:Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија
учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу.Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу

МЕСЕЦ

ОБЛАСТ

IX

1

Hallo, guten Tag! Und wer bist du?

x

2

Laura klettert gern

x

3

Das machen Freunde zusammen

4

Simon liebt Informatik

5

Ich brauche einen Kulli

6

Hast du Zeit? Mein Bruder ist einfach super

7

Trinken wir einen Karibik-Cocktail?
Was isst du gern?

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

ОБРАДА

ОСТАЛИ
ТИПОВИ
ЧАСА

СВЕГА

2

1

3

5

4

9

5

6

11

5

6

11

5

7

12

4

6

10

5

11

16

31

41
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Кључне речи: говор, слушање, писање, читање, мишљење, описивање, поређење, изражавање
Рд.
бр.

Исходи

Тема/област

Садржаји програма

Међупредметне
компетенције

Међупредметна
повезаност

С.
-Упознавање ученика са новим
-да представи себе и
страним
језиком. Представљање,
Start:
Hallo,
друге
алфабет,
дани
у недељи, месеци,
-да спелује своје име
guten Tag!
годишња
доба,
бројеви до 20 и
-зна називе дана у
боје
недељи,
месеце,

- компетенција за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик
- географија
- грађанско
васпитање

- компетенција за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик
- грађанско
васпитање

годишња доба
-зна да броји до 20
-зна називе боја

1.

-да се поздрави са Und
другима
du?
-да пита како се неко
зове
-да каже да нешто не
зна
-да наведе земљу
одакле долази и место
где станује

wer bist -Sportartikel

-Freizeitaktivitäten
- Nomen und bestimmter Artikel im
Nominativ
- Verbkonjugation spielen, kommen,
heißen, sein (ich, du)
-Präpositionen aus, in +Stadt

Начин и
поступц
и
остваривањ
а
програма
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
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2.

3.

4.

-да
каже
шта
радо/нерадо ради
Laura
-да
предложи
неку
gern
активност
-да
прихвати/одбије
неку активност
-да каже шта ради са
пријатељима

-Sportarten
-Freizeitaktivitäten
klettert
-Verbkonjugation spielen,klettern,
singen, sein (er/sie, wir, ihr)
Syntax: Position des Verbs in
Aussagesätzen,
W-Fragen
und
Ja/Nein- Fragen

- компетенција за
- српски језик
учење
- eнглески језик
- комуникација
- географија
- сарадња
-да разуме
прочитани текст
-да разуме слушани
текст

-да каже где се неко
-да
поставља
и
место налази
Das
machen -Freizeitaktivitäten
одговара на питања
-да пита саговорника Freunde
-Länder
-зна основне
како се осећа и да
-Sport, Musik
одговори на постављено
- regelmäßige Verben und sein(sie информације везане
за земље немачког
питање
Plural)
говорног подручја
-да зна да наведе
-Präposition in+Stadt/Land
земље
немачког
- sein (wir/ihr)
говорног
подручја,
-Negation nicht
називе
највећих
градове и где се ти
градови налазе
- да каже које предмете
-Schulfächer
има којим даном
Simon
liebt Sprachen
-да
постави
питање
-Verbkonjugationen
везано
за Informatik
finden,sprechen,
haben(ich,
du,
свиђање/несвиђање
er/sie)
неког предмета и да да
-Subjekt und Verb im Aussagesatz
одговор
- Antwort mit doch
- да постави питање
-Präposition am+Wochentag
везано за познавање
неког страног језика и да
да одговор
-да
позитивно
и
негативно одговори на
питања

- компетенцијa за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик
- географија

- српски језик
- eнглески језик

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
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и виртуелним
условима са јасно
одређеним
контекстом,
поступком и циљем;
- сви граматички
садржаји уводе се

5.

brauche -Figuren aus einer Fernsehserie
именују школски Ich
-Schreibwaren
einen
Kulli
прибор
-Nomen und (un)bestimmter Artikel
-да изразе жељу
im Nominativ und Akkusativ
-Verben+Akkusativ
-Verbkonjugation möchten
-да

- компетенцијa за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик

127

6.

7.

8.

-да уговоре виђање са
пријатељем
-да дају предлог
-да
одбију/прихвате
предлог
-да правилно користе
додатке за време

Hast du Zeit?

-да именује чланове
породице и да прича о Mein
породици
ist
- да опише члана
super
породице
-да наведе занимања
и да каже шта је
неопходно за неко
занимање

-Verabredung
-Zeitangaben
-Tageszeiten
-Uhrzeit (inoffiziell)
-Sätze mit Modalverb
- Modalverben „müssen“ „können“
-Präpositionen am+Tageszeit
um+Uhrzeit

- компетенција за
учење
- српски језик
- комуникација
- eнглески језик
- сарадња
- географија
-да разуме прочитани
текст
-да разуме слушани
текст
- да напише кратак
мејл
-да
поставља
и
одговара на питања
-зна основне
информације везане
за земље немачког
говорног подручја
-уме да изради и
презентује рад везан
за познату тему

- Familienmitglieder
- компетенција за
учење
Bruder - Berufe
-Länder
- комуникација
einfach Possessivartikel
mein/dein - сарадња
(Singular)
-Genitiv bei Namen
-Präposition aus+Land
-Negativartikel kein im Nominativ
und Akkusativ

-да
кажу
које Trinken
wir
намирнице/напитке
einen Karibikволе/не воле
-да се обрате некоме на Cocktail?
«Ви»
-да учтиво поздраве
-да питају колико нешто

-Getränke
-Lebensmittel
-Zahlen bis 100
-Preise
-Verbkonjugation „mögen“
-Höflichkeitsform „Sie“
-Nomen im Plural

- компетенција за
учење
- комуникација
- сарадња

индуктивном
методом кроз
разноврсне
контекстуализоване
примере у складу са
језичким нивоом
знања

- српски језик
- eнглески језик

- српски језик
- eнглески језик
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9.

- да опише активности Was
које обавља у току дана gern?
- да правилно користи
додатке за време

isst

du Lebensmittel

-Mahlzeiten
-Tagesablauf
-Verbkonjugation
„essen“
„schlafen“
-trennbare Verben „aufstehen“
„einkaufen“ „aufräumen“
-Possessivartikel „sein“ „ihr“
-Präposition „von...bis“

-

кошта

- компетенција за
учење
- српски језик
- комуникација
- eнглески језик
- сарадња
- историја
- дигитална
компетенција
-да разуме прочитани
текст
-да разуме слушани
текст
- да напише кратак
мејл
-да
поставља
и
одговара на питања
-зна основне
информације везане
за земље немачког
говорног подручја
-уме да изради и
презентује рад везан
за познату тему

- Possessivartikel mein/dein (Plural)
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Активности
процесу
Активности наставника
- објашњава
- даје смернице за рад
- подстиче/мотивише
- пружа додатну подршку
- редовно
води
педагошку
документацију о сваком ученику
- даје повратну информацију о
напретку
- вреднује и оцењује ангажовање
ученика
- процењује свој рад
(самоевалуација) и ради на личном
усавршавању

у

наставном

Активности ученика
- слуша и реагује на упутства наставника
- слуша аудио записе
- активно учествује у раду
- ради индивидуално, у пару или у групи
-пише
- повезује
- допуњава
- образлаже
- класира и упоређује
- изражава мишљење
- води дијалог
- црта/сече/боји
- редовно ради домаће задатке
- процењује самостално свој напредак

СТАНДАРДИ НА КОЈИМА СЕ РАДИ У ОКВИРУ РАЗРЕДА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
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.
130

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.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне
информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим
начином графичког обликовања.

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).
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.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима.
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.

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
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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
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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.
ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.
ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје
основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.
ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација
циљних култура за које показује интересовање.

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
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.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе.
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.

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба апарата,
правило игре), праћена визуелним елементима.

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.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима и
познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично.
ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне кохезивне
елементе.

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или одслушан), делимично
користећи и језичка средства која се у њему појављују.

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА:






Прилагођавање материјала и учила подразумева коришћење различитих материјала (као што су визуелни, сликовни, звучни,
тактилни материјали и конкретни предмети који су неопходна подршка у учењу деце/ученика из осетљивих група),
прилагођених радних листова и задатака за вежбање.
Прилагођавање метода, техника и облика рада подразумева употребу различитих приступа, различитих метода , различитих
техника и облика рада.
Прилагођавање испитивања и оцењивања подразумева омогућавање употребе различитих видова изражавања (при чему је
важно развијати све видове, а оцењивати кроз онај вид кроз који се ученик најбоље исказује), прилагођавање начина испитивања
(нпр. више времена за решавање задатка) и прилагођавање задатака или тестова (нпр. вербалне задатке претворити у
графичке или сликовне, задатке отвореног типа претворити у задатке са понуђеним одговорима и слично).
Прилагођавање садржаја и исхода и стандарда постигнућа подразумева сажимање или обогаћивање садржаја (нпр. обрада
кључних наставних јединица или додавање садржаја зависно од интересовања ученика), као и измену прописаних исхода
или стандарда постигнућа за ученике који их не постижу или их премашују (нрп. на часу за исти садржај користе се различити
нивои обраде, према Блумовој таксономији, тако да и ученици који не постижу или премашују очекиване исходе и стандарде
могу да буду подједнако укључени у рад).

ДОПУНСКА НАСТАВА – немачки језик (36 часова) – пети разред
Редни бр.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Циљеви и задаци
-Упознавање ученика са новим
1.
Hallo,guten Tag und wer bist du?
страним језиком. Представљање,
2.
Laura klettert gern
алфабет, дани у недељи, месеци,
3.
Das machen Freunde zusammen
годишња доба, бројеви до 20 и
4.
Simon liebt Informatik

Исходи на основном нивоу
Ученик ће бити у стању :
-да представи себе и друге
-да спелује своје име
-зна називе дана у недељи,

5.
6.
7.
8.
9.

Ich brauche einen Kulli
Hast du Zeit ?
Mein Bruder ist einfach super
Trinken wir einen Karibic-Coctail?
Was isst du gern?

боје.
-Упознавање ученика са новом
лексиком везаном за тему, као и
усвајање и примена нових
граматичких јединица
-Поздрављање/
-Представљање себе и других/
-Постављање питања везаних за
земљу порекла и место становања
и давање одговора
- Разговор о распореду часова
- Изношење мишљења о неком
предмету у школи
-Позитивно/негативно
одговарање на питања
-Именовање предмета
-Изражавање жеља
-Именовање чланова породице
-Разговор о намирницама и
напитцима које ученици воле/ не
воле

месеце, годишња доба
-зна да броји до 20

-зна називе боја
-да наведе земљу одакле
долази и место где станује
-да зна да наведе земље
немачког говорног подручја,
називе највећих градове и где
се ти градови налазе
-да именују школски прибор

-да изразе жељу

-да именује чланове породице и
да прича о породици
-да
кажу
које
намирнице/напитке
воле/не
воле

-Увежбавање
новог
вокабулара,граматичког
садржаја,читања и писања.
-Слушање
и
правилно
изговарање гласова,речи и
реченица.

Свега: до 36
часова
годишње
Напомена: Планирани годишњи фонд часова допунске наставе није и обавезујући за наставника. Сходно потребама ученика биће
реализовани.
ДОДАТНА НАСТАВА – немачки језик (36 часова) – 5. разред
Редни бр.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
1.
Hallo,guten Tag und wer bist du?
2.

Laura klettert gern

Циљеви и задаци
Именовање предмета и
бића, текстова и дијалога
који се односе на тему и
интеркултурне
садржаје

Исходи на напредном нивоу
Познају основне елементе у
области умећа живљења
(начин
обраћања
и
поздрављања,
тачност,

3.

Das machen Freunde zusammen

4.

Simon liebt Informatik

5.

Ich brauche einen Kulli

6.

Hast du Zeit ?

7.

Mein Bruder ist einfach super

8/9

Trinken wir einen Karibic-Coctail? Was isst du
gern?

(слушају, читају, говоре и
пишу).
Усвајање и проширивање
знања из граматике и
примењују их у усменом и
писменом облику.

конвенције и сл.).
Разумеју и описују сличности
и разлике у свакодневном
животу (нпр. начин исхране,
радно
време,
навике,
празници, разонода).
Једноставним
језичким
средствима пореде људе,
ствари и појаве.
Исказују
допадање
и
недопадање, слагање
и
неслагање и једноставним

Свега: до 36
часова
годишње

језичким средствима даје
кратко објашњење.
Размењују
основне
информације о плановима и
обавезама.
Разумеју основни смисао и
главне
информације
из
подкаста,
радио
и
телевизијских емисија о
познатим
и
узрасно
адекватним темама, уколико
се
говори
споро
и
разговетно.
Разумеју основни смисао и
главне
информације
споријих,
јасно
артикулисаних монолошких
излагања и прича о познатим
и
узрасно
адекватним
темама, уз одговарајућу
визуелну подршку, паузе и
понављања.
Напомена: Планирани годишњи фонд часова додатне наставе није и обавезујући за наставника. Сходно потребама ученика биће
реализовани.

РУСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ: Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем
стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и
културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ

1.

2.

Урок 1: Привет, Россия!
1) Ну, давайте!
2) Ну, давайте!
Числительные (1–10)
3) Россия – Сербия
4) Что это?
5) Кто это?
6) Меня зовут…
7) Анна или Аня?
8) Хобби
9) Москва
(систематизация)
Урок 2: Кафе „Планета”
10) Как дела?
11) Как дела?
12) Что ещё?
Род именица
(номинатив једнине)
13) Что ещё?
14) Что делать?

МЕСЕЦ
IX
X
8
1
1

XI

1

XII

I

II

III

IV

V

VI

УТВРЂ
ОБРАДА ИВАЊЕ

СВЕГА

4

9

5
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1

1
1

4
1

5
1

1
1
1

9

3.

4.

5.
6.
7.

15) Именице
(номинатив множине)
16) Что делать?
17) Что делать?
(личне заменице)
18) Меню
(систематизация)
Контрольная работа
19) Контрольная работа
Урок 3: Школа №3
20) Ты же специалист!
21) Настоящее время
(е-конјугација)
22) На уроке
23) Настоящее время
(и-конјугација)
24) На уроке
(локатив
именица
у
једнини)
25) Реферат о Пушкине
(акузатив
именица
у
једнини)
26) Реферат о Пушкине
27) Реферат о Пушкине
(редни бројеви до 10)
28) Расписание
(систематизация)
ТРКИ
29) Обнављање лекција
1–3
Контрольная работа
30) Контрольная работа
Урок 4: Семья Ирины
31) Ох, как трудно!
32) Ох, как трудно!

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1
6
1
1

1
1
5
1

3

4

1
9

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
3
1
1

1
1
5
1

1

6

4
1

9

8.

(присвојне заменице)
33) У Ирины проблемы
(датив именица у једнини)
34) У Ирины проблемы
(генитив
именица
у
једнини)
35) У тебя только мода в
голове!
36) Личне заменице
(генитив, датив, акузатив)
37) У тебя только мода в
голове!
Сколько лет?
38) У тебя только мода в
голове!
Который час?
39) Семья Ирины
(систематизация)
Урок 5: Свободное время
40) Идём вместе?
(инструментал именица у
једнини)
41) Идём вместе?
42) Капустник
43) Капустник
Придеви
(Номинатив једнине)
44) Капустник
45) Сюрприз
46) Сюрприз
Придеви
(деклинација)
47) Сюрприз
48) Капустник у вас на
уроке

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
3

5

1
1
1

4
1

5

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

9

(систематизация – тест)
Контрольная работа
9.
49) Контрольная работа
Урок
6:
Добро
пожаловать в Москву
50) Добро пожаловать в
Москву
51) С приездом, Иван!
(глаголы движения)
52) С приездом, Иван!
53) В метро
54) В метро (транспорт)
10.
55) В метро
56) В центре Москвы
(показне заменице этот,
эта, это, эти)
57) В центре Москвы
58) В центре Москвы
Как дойти до…?
59) Подмосковные вечера
(систематизация)
Письменная работа
60)
Подготовка
к
письменной работе
11.
61) Первая письменная
работа
62) Исправление первой
письменной работы
Урок 7: Праздники
63) Календарь
64) Праздники
12.
(презентације)
65) Любимые праздники
66) Любимые праздники
67) Подарки

1
1
4

6

3

1

1
1
7

1
10

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

2

3
1

1

1

1

1

6
1
1
1
1
1

3

3
1

6
1
1
1

1

3

9

(присвојне заменице его,
её, их)
68) Подарки
69) Прошло време
70) Подарки
71) Какие подарки хотят
получить дети?
(систематизация)
Систематизация
13. 72) Систематизация
Поём
УКУПНО
8

Р.БР. ОБЛАСТ
МОДУЛ

1.

/

ТЕМА

Урок 1: Привет, Россия!
1) Ну, давайте!
2) Ну, давайте!
Числительные (1–10)
3) Россия – Сербия
4) Что это?
5) Кто это?
6) Меня зовут…
7) Анна или Аня?
8) Хобби
9) Москва
(систематизация)

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
9

8

8

7

/ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ











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

3

10

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.3.2.
ДСТ.1.3.3.

7

8

4

26

1
1

1

46

72

ИСХОДИ
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 пронађе
Русију
на
географској карти и покаже
веће географске објекте на
њој
(градови,
рече,
планине, Сибир);
 препозна руски језик међу
неколико страних језика;
 броји од 1 до 10 (один, два,
три, четыре, пять, шесть,
семь,
восемь,
девять,
десять) унапред и уназад;
 представи се користећи
конструкцију:
Меня



здрављу;
Предузимљивост
оријентација
предузетништву;

ДСТ.1.3.4.
и ДСТ.1.3.5.
ка .




















зовут… . А тебя?
препозна
слова
руске
азбуке;
разликује слова руске и
српске азбуке;
правилно преписује слова
руске азбуке;
изговоре назве руских и
српских градова на руском;
препознаје руске сувенире
ученик препознаје знак за
акценат
правилно
да
изговара
наглашени и ненаглашени
вокал о;
правилно
изговара
и
користи
реч
что
и
конструкцију: Что это?;
правилно
употреби
поздраве
Привет
и
Здравствуй(те) и разуме
разлику
у
њиховој
употреби;
правилно
изговара
обрађене
комуникативне
функције (Кто это?; Да,
это...; Нет, это ...)
ученик
правилно
употребљава интонациону
конструкцију
упитних
реченица;
ученик уме да представи
друга/другарицу;
правилно изговара вокал е
на почетку и речи и иза


















сугласника;
правилно
изговара
обрађене
комуникативне
функције (Привет!; Меня
зовут...; Как тебя зовут?)
правилно
изговара
акцентовани
и
неакцентовани вокал е,
препознаје меке сугласнике
и труди се да их правилно
изговори;
правилно изговара руске
изразе
приликом
упознавања, поздрављања
и представљања;
разликује мушка и женска
руска имена и кратка
имена;
ученик
се
труди
да
правилно изговара меке
сугласнике, акцентоване и
неакцентоване вокале е и о;
користи нове лексичке
јединице на тему хобија;
препознаје
руска
презимена;
правилно изговара руске
гласове;
се упозна са другим
особама;
успостави
и
одржава
основну комуникацију;
представи
се
конструкцијом
Меня
зовут…;

зна бројеве од 1 до 10;
познаје већину обрађене
лексике;
 правилно изговара руске
гласове;
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 повезује
аудирани
материјал и илустрације:
Сцена 1 – это фото...;
 поставља
питање Как
дела? и даје одговоре на
исто;
 разликује
комуникативне
функције
поздрављања
приликом
сусрета
и
растанка
и
приликом
представљања;
 разуме одслушани текст и
уме да одговори на питања
везана за текст;
 ученик
разликује
комуникативне функције
поздрављања
приликом
сусрета и растанка и
приликом представљања;
 ученик разуме одслушани
текст, уме да одговори на
питања везана за текст и
попуњава
таблицу
на
основу текста;
 правилно изговара већину
речи;
 правилно изговара слово ё;
 разуме одслушани текст и



2.

Урок 2: Кафе „Планета”
10) Как дела?
11) Как дела?
12) Что ещё?
Род именица
(номинатив једнине)
13) Что ещё?
14) Что делать?
15) Именице
(номинатив множине)
16) Что делать?
17) Что делать?
(личне заменице)
18) Меню
(систематизация)













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

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.




















уме да одговори на питања
везана за текст;
препознаје род именице
(мушки: телефон, стол,
учитель,
чай,
женски:
книга,
соседка,
идея,
средњи: окно, кино, море);
усваја лексику из области
храна и пиће;
правилно изговара већину
речи;
разуме одслушани текст и
уме да одговори на питања
везана за текст;
препознаје род именица;
идентификује
интернационализме
и
одређује им род и српске
еквиваленте;
наручи храну и пиће у
ресторану;
употребљава бројеве до 10;
изговори број мобилног
телефона;
разуме одслушани текст и
уме да одговори на питања
везана за текст;
одговори
одричном
реченицом
користећи
конструкцију Нет, это
не...;
препозна род именице у
једнини;
препозна
и
образује
именице
у
множини


















(журнал,
газета,
мобильник, письмо);
разликује наставке тврде и
меке промене именица;
објасни
због
чега
у
примерима книга и ученик
не пишемо ы;
броји до 10;
препозна род именице у
једнини;
правилно
употреби
наставак у множини код
познатих речи;
разуме већину обрађених
речи;
правилно изговара речи;
правилно
користи
реченичну
интонацију,
нарочито
у
упитним
реченицама (Это Борис?
Скоро концерт? Как тебя
зовут? Кто это?);
правилно
користи
реченичну
интонацију,
нарочито
у
упитним
реченицама (Это Борис?
Скоро концерт? Как тебя
зовут? Кто это?);
ученик
разликује
интонацију
упитне
и
обавештајне реченице;
ученик може правилно да
замени именице личним
заменицама (я, ты, он / она
/ оно, мы, вы, они);

ученик
разуме
већину
обрађених речи;
 правилно
употребљава
личне заменице;
 разликује род именица и
уме да образује номинатив
множине;
 самостално да учествује у
дијалогу
(до
четири
реплике)
на
тему
упознавања, представљања
или поздрављања;
 разуме
и употребљава
већину обрађених речи;
 преводи
реченице
са
познатом лексиком са
српског на руски језик;
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 самостално даје одговоре
на постављена питања;
 користи и повезује стечена
знања
(род
именица,
множина именица, бројеви
од 1 до 10, личне заменице,
поздрави, представљање и
основна комуникација);


Контрольная работа
19) Контрольная работа






3.

Компетенција за учење;
Одговорно учешће у
демократском друштву;
Рад са подацима и
информацијама;
Решавање проблема;

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.19.

4.

Урок 3: Школа №3
20) Ты же специалист!
21) Настоящее время
(е-конјугација)
22) На уроке
23) Настоящее время
(и-конјугација)
24) На уроке
(локатив
именица
једнини)
25) Реферат о Пушкине
(акузатив
именица
једнини)
26) Реферат о Пушкине
27) Реферат о Пушкине
(редни бројеви до 10)
28) Расписание
(систематизация)








у



у




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

ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
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.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 учи на својим
и туђим
грешкама;
 повезује
аудирани
материјал са адекватном
илустрацијом (Сцена 1 –
это фото…);
 исприча како се у Русији
празнује
1.
септембар
(День знаний);
 упореди руску и српску
школу (чувар, гардероба,
кабинет
информатике,
кабинети
за
остале
предмете, лекар);
 правилно изговара већину
речи и уочава своје грешке;
 препознаје
облик
инфинитива на -ть;
 препознаје облике презента

ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.3.4.
ДСТ.1.3.5.


















е-конјугације;
мења глаголе е-конјугације
у
презенту
(делать,
читать, работать, знать,
играть);
зна да се презент прави
искључиво
од
глагола
несвршеног вида;
разуме већину реченица и
обрађених
речи
из
аудираног текста На уроке;
одговара на питања везана
за аудирани текст, нпр.
Кто разговаривает? Что
вы думаете, кто …? Где
они? Что они сказали …?
Где ученики + в + локатив
или дома? На каком уроке
…?
одговори на питање да ли
је нека тврдња у вези
текста
исправна
(Это
правильно
/
Это
неправильно);
прави
разлику
између
поздрава:
Привет!
Здравствуйте! и Пока!
правилно изговара већину
речи и уочава своје грешке;
исприча неколико реченица
о Пушкину и о његовом
делу Бајка о рибару и
рибици;
употреби наставке прве
конјугације;






















препознаје облике презента
и-конјугације;
мења у презенту глаголе иконјугације
(говорить,
смотреть, учить, стоять,
сидеть);
уочава разлику између две
конјугације;
одреди род именице;
идентификује и дефинише
шта је предлог;
разуме значење предлога в
и на у руском језику;
препозна
именицу
употребљену у локативу;
зна
наставак
локатива
једнине (-е);
правилно
употребљава
предлоге в, на и о са
локативом;
правилно изговара предлог
в испред речи које почињу
звучним,
односно
безвучним сугласником;
правилно изговара тврде и
меке
сугласнике,
а
нарочито сугласник л;
разуме материјал који се
аудира на тему Реферат о
Пушкине;
правилно чита текст и
разуме прочитани текст;
препозна
именицу
употребљену у акузативу;
зна наставак акузатива














једнине именица;
зна да се предлози в и на
користе и уз акузатив и уз
локатив и на која питања
одговарају
именице
употребљене
са
овим
предлозима у ова два
падежа;
разликује куда и где;
промени глагол идти у
презенту;
осмисли свој крај текста из
уџбеника;
употребљава прилог Куда
са глаголом идти;
разликује реч која носи
логички акценат у питању
без упитне речи (ИК-3),
нпр. Макс, ты любишь
каратэ? Да, люблю / Нет,
не люблю. Макс, ты
любишь
каратэ?
Да,
каратэ / Нет, не каратэ, а
футбол. Макс, ты любишь
каратэ? Да, я / Нет, не я, а
Дима.
употребљава
одричну
реченицу Нет, не…, а… и
негацију
одређеног
елемента реченице, а не
предиката у потпуности
(Нет,
он
пишет
не
эсэмэску, а имейл).
препозна редни број;
употребљава називе дана у

недељи;
користи конструкцију в +
акузатив времена (дана у
недељи)
и
правилно
изговара ову конструкцију,
односно
обезвучава
предлог в када је то
потребно;
 одговара на питања типа:
Что делает … в … (дан)?
 образује презент познатих
глагола;
 разуме аудирани текст на
тему Разговор по телефону
и на српском препричава
својим речима садржај
разговора;
 зна
називе
бар
пет
школских предмета;
 зна називе дана у недељи и
редне бројеве;
 образује презент познатих
глагола;
 правилно
употребљава
именице у локативу или
акузативу једнине;
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 показује
добру
припремљеност
и
познавање
градива
обрађеног на претходним
часовима: говори када има
који
предмет
према
распореду часова, упознаје


ТРКИ
29) Обнављање
1–3
5.

лекција








Компетенција за учење;
Одговорно учешће у
демократском друштву;
Комуникација;
Рад са подацима и
информацијама;
Сарадња;
Дигитална
компетенција;

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.







Контрольная работа
30) Контрольная работа






6.

Решавање проблема;
Естетичка
компетенција;
Одговоран однос према
околини;
Одговоран однос према
здрављу;
Предузимљивост
и
оријентација
ка
предузетништву;

ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
Компетенција за учење; ДСТ.1.1.1.
Одговорно учешће у ДСТ.1.1.2.
демократском друштву; ДСТ.1.1.3.
Рад са подацима и ДСТ.1.1.4.
информацијама;
ДСТ.1.1.5.
Решавање проблема;
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.

се са изгледом дневника
руског
ученика,
са
пропусницом, употребљава
глаголе у презенту, бира
одговоре
везане
за
материјал који се аудира,
употребљава
локатив
именица, одржава основну
комуникацију, пише имејл,
говори о себи, хобијима,
навикама,
школи,
осмишљава
дијалог
–
разговор телефоном;

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 Самостално даје одговоре
на постављене задатке;

7.

Урок 4: Семья Ирины
31) Ох, как трудно!
32) Ох, как трудно!
(присвојне заменице)
33) У Ирины проблемы
(датив именица у једнини)
34) У Ирины проблемы
(генитив
именица
у
једнини)
35) У тебя только мода в
голове!
36) Личне заменице
(генитив, датив, акузатив)
37) У тебя только мода в
голове!
Сколько лет?
38) У тебя только мода в
голове!
Который час?
39) Семья Ирины
(систематизация)













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

ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 усваја и употребљава нове
лексичке
јединице
из
области семья (мама, папа,
сестра, брат, собака);
 повезује
аудирани
материјал са одговарајућом
фотографијом (Диалог один
– это фото…);
 разликује
руска имена
(имя),
патрониме
(отчество) и презимена
(фамилия);
 усваја
и
употребљава
лексику везану за школу и
школски прибор (рюкзак,
папка, учебник, маркер,
линейка, карандаш, ручка,
циркуль, пенал, тетрадка);
 разуме већину реченица и
обрађених речи;
 правилно изговара већину
речи и уочава своје грешке;
 употребљава
облике
присвојних заменица 1. и 2.
лица једнине и множине за
сва три рода (мой, моя, моё,
твой, твоя, твоё, наш,



















наша, наше, ваш, ваша,
ваше);
правилно
искаже
припадност конструкцијом:
У меня / тебя / нас / вас
есть…
разуме основни садржај
аудираног текста на тему У
Ирины проблемы;
распореди речи у реченици
у неутралном поретку;
правилно
употребљава
присвојне заменице;
разуме већину реченица и
обрађених речи;
препознаје облике датива
именица у једнини;
употребљава
глаголе
помагать, звонить и идти
к... са личним заменицама
у дативу, као и предлог к ;
правилно
употребљава
датив једнине именица у
конструкцији са глаголима
звонить / писать кому /
чему?
(разликују
категорију живо/неживо);
препознаје облике генитива
именица у једнини (папы,
бутика,
Верочки,
дизайнера);
разликује наставке именица
за номинатив, генитив,
датив и локатив;
разуме већину реченица и





















обрађених речи;
правилно изговара већину
речи и уочава своје грешке;
правилно
употребљава
датив и генитив једнине
именица;
разуме већину реченица и
обрађених речи;
правилно изговара већину
речи;
разуме
кључне
информације из аудираног
материјала У тебя только
мода в голове;
пита колико је сати –
Который час?;
усваја конструкцију да
пита колико неко има
година – Сколько тебе /
ему / ей лет? – Ей 16 лет.;
усваја израз – Приятного
аппетита!;
одреди падежне облике
личних заменица;
разуме већину реченица и
обрађених речи;
правилно запише реч или
реченицу коју чује;
усваја конструкцију – у
меня, у тебя, у него, у неё, у
нас, у вас, у них;
усваја конструкцију – нет
+ генитив (У нас нет
майонеза);
усваја
датив
личних

8.

Урок 5: Свободное время
40) Идём вместе?
(инструментал именица у
једнини)
41) Идём вместе?
42) Капустник
43) Капустник
Придеви
(Номинатив једнине)
44) Капустник
45) Сюрприз
46) Сюрприз
Придеви
(деклинација)
47) Сюрприз
48) Капустник у вас на
уроке
(систематизация – тест)













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

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.

заменица
помогать
/
звонить + мне, тебе, ему,
ей, нам, вам, им;
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 правилно
образује
облик инструментала
именица у једнини:
спорт – спортом;
учмиель – учителем;
гимнастика
–
гимнастикой; варенье
– вареньем
 разуме
већину
реченица и обрађених
речи: Моё хобби ... Я
занимаюсь
спортом,
музыкой, ...; Капустник
– это ...; репетиция
капустника,
читать
реп, ...; кепка, брюки,
футболка,
...:
коричневый, голубой,
...;
 самостално
употребљава обрађене
комуникативне
функције: Компью́тер /
сноубóрдинг – э́то моё
хóбби. Ты играешь на
скрипке? Нет, я играю
на гитаре, а ещё я
играю в теннис.
 правилно
изговара
већину речи и уочава













своје грешке;
правилно употребљава
постфиксе ся и сь:
занимаешься/занимает
есь;
уочава разлику између
тврдих
и
меких
сугласника и правилно
их изговара: ток – тёк,
дыня – Дина, ...;
разликује род придева
и придевске наставке у
номинативу једнине:
красивый
костюм,
красивая
ручка,
красивое пальто, ...;
правилно
употреби
именицу у акузативу
једнине без предлога:
Макс хорошó знáет
дирéктора,
дру́га,
учи́тельницу.
Макс
хорошó знáет теáтр,
фильм, кни́гу;
правилно
употреби
именицу у акузативу
једнине без предлога:
вижу ученика, вижу
ученицу, вижу стол,
вижу книгу;
самостално да постави
питање и одговори на
руском
језику
са
познатом
лексиком:
Чем ты занимаешься в

Контрольная работа
49) Контрольная работа






9.







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

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.



свободное время? Ты
занимаешься спортом?
Ты
занимаешься
музыкой? Я люблю
читать рэп;
 правилно употребљава
предлог са глаголом
играть:
играть
в
футбол/играть
на
пианино;
 употреби
облик
номинатива множине
придева:
красивые
костюмы,
юбки,
маленькие туфли;
 употреби
облик
генитива и локатива
једнине придева: У
него
нет
синего
свитела. Он в синем
свитере;
самостално
да
даје
одговоре на постављене
задатке;




10.

Урок
6:
Добро
пожаловать в Москву
50) Добро пожаловать в
Москву
51) С приездом, Иван!
(глаголы движения)
52) С приездом, Иван!
53) В метро
54) В метро (транспорт)
55) В метро
56) В центре Москвы
(показне заменице этот,
эта, это, эти)
57) В центре Москвы
58) В центре Москвы
Как дойти до…?
59) Подмосковные вечера
(систематизация)













Одговоран однос према ДСТ.1.1.15.
здрављу;
ДСТ.1.1.16.
Предузимљивост
и ДСТ.1.1.17.
оријентација
ка ДСТ.1.1.18.
предузетништву;
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
Компетенција за учење; ДСТ.1.1.1.
Одговорно учешће у ДСТ.1.1.2.
демократском друштву; ДСТ.1.1.3.
Комуникација;
ДСТ.1.1.4.
Рад са подацима и ДСТ.1.1.5.
информацијама;
ДСТ.1.1.6.
Сарадња;
ДСТ.1.1.7.
Дигитална
ДСТ.1.1.8.
компетенција;
ДСТ.1.1.9.
Решавање проблема;
ДСТ.1.1.10.
Естетичка
ДСТ.1.1.11.
компетенција;
ДСТ.1.1.12.
Одговоран однос према ДСТ.1.1.13.
околини;
ДСТ.1.1.14.
Одговоран однос према ДСТ.1.1.15.
здрављу;
ДСТ.1.1.16.
Предузимљивост
и ДСТ.1.1.18.
оријентација
ка ДСТ.1.1.19.
предузетништву;
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 разуме и правилно
изговара
већину
обрађених
речи:
Большой
театр,
Красная
площадь,
достопримечательнос
ть;
электричка,
маршрутка, велосипед,
...;
 употреби
комуникативне
функције
Сколько
стоит...?; Извини(те),
пожалуйста,
где
находится…?
Скажии́(те),
пожалуйста,
как
дойти
до…?

ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.3.3.
ДСТ.1.3.4.
ДСТ.1.3.5.














Извини́те,
вы
не
знáете, как дойти́
до…?
промени
глаголе
кретања у садашњем
времену: идти – я иду,
ты идёшь; ходить –
мы ходим, вы ходите,
....;
правилно
употреби
глагол
одређеног,
односно неодређеног
кретања: В данный
момент я иду/каждый
день я хожу в школу,
...;
правилно употребљава
именицу
рубль
са
бројевима: 1 рубль,
2/3/4 рубля, 5 рублей;
правилно употребљава
глаголе
кретања:
сегодня + идти –
ходить, обычно +
ехать – ездить, ...;
употреби бројеве до
100;
препознаје
показне
заменице и уме да их
употреби у генитиву и
локативу:
этого
здания, этой площади;
в этом здании, на этой
площади, ...;
правилно употребљава

Письменная работа
60)
Подготовка
к
письменной работе
61) Первая письменная
работа
62) Исправление первой
письменной работы




Урок 7: Праздники
63) Календарь
64) Праздники
(презентације)
65) Любимые праздники
66) Любимые праздники







11.

12.




Компетенција за учење;
Одговорно учешће у
демократском друштву;
Рад са подацима и
информацијама;
Решавање проблема;

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
Компетенција за учење; ДСТ.1.1.1.
Одговорно учешће у ДСТ.1.1.2.
демократском друштву; ДСТ.1.1.3.
Комуникација;
ДСТ.1.1.4.
Рад са подацима и ДСТ.1.1.5.
информацијама;
ДСТ.1.1.6.

именице у генитиву:
автобуса,
здания,
Москвы;
 употреби предлоге и
прилоге за место и
правац: справа от
метро,
напротив
парка, через парк, ...;
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 се
труди
да
што
прецизније уради свој
задатак;
 исправи свој писмени
задатак и уочио своје
грешке;

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 разуме,
правилно
употребљава
и
изговара
већину
реченица и обрађених

67) Подарки
(присвојне заменице его,
её, их)
68) Подарки
69) Прошло време
70) Подарки
71) Какие подарки хотят
получить дети?
(систематизация)









Сарадња;
Дигитална
компетенција;
Решавање проблема;
Естетичка
компетенција;
Одговоран однос према
околини;
Одговоран однос према
здрављу;
Предузимљивост
и
оријентација
ка
предузетништву;

ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.














речи:
в
феврале
[ф'ф'иврал'е];
правилно
изговара
називе годишњих доба
и месеци: январь ‒
декабрь, весна, лето,
осень, зима;
правилно да каже који
је датум или када се
родио: Сегодня 24-ое
мая. Я родился 24-го
мая;
правилно употребљава
глаголе поздравлять,
желать,
дарить:
поздравить
с
празлником,
желать
счастья,
дарить
подарки;
честита
празник:
Позлравляю тебя с
Рождеством!
препознаје присвојне
заменице 3. лица и уме
да
их
правилно
употреби: У его, её, их
мамы сегодня юбилей;
правилно
образује
прошло
време:
он
читал, она читала, они
читали, ...;
правилно да употреби
именицу мушког рода
са
непостојаним
вокалом у одређеном

13.

Систематизация
72) Систематизация
Поём













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

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.

падежу: Говорить о
напитке.
Выпить
напиток;
 правилно употребљава
познате
лексичке
јединице
и
комуникативне
функције: Поздравляю
тебя с днём рождения!
Поздравляю
вас
с
Новым
годом!
Приглашаю тебя на
вечеринку;
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 покаже
добру
припремљеност
и
познавање
градива
обрађеног у петом
разреду;

ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.3.2.
ДСТ.1.3.3.
ДСТ.1.3.4.
ДСТ.1.3.5.
ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА
РАДА
Током
часа
се
препоручује
динамично смењивање
техника / активности
које не би требало да
трају дуже од 15
минута.
1.
Слушање
и
реаговање на команде
наставника или са
траке (слушај, пиши,
повежи, одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај,
сеци,
боји,
отвори/затвори свеску,
итд.).
2.
Рад
у
паровима, малим и
великим
групама
(мини-дијалози, игра

Слушање,
памћење,
примењивање
претходно
стечених
знања,
записивање,
уочавање,
читање,
дискутовање,
описивање, одговарање на
питања,
постављање
питања,
упоређивање,
разговор,
закључивање,
разликовање, посматрање.

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА

Припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавње, иницирање,
слушање.

НАЧИН ПРОВЕРЕ
РЕСУРСИ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Наставник
континуирано прати
и вреднује не само
постигнућа ученика,
процес наставе и
- ученици
учења,
већ
и
- наставници
сопствени рад како
- родитељи
би
перманентно
- учионица
унапређивао
- двориште
наставни процес и
- дидактичка средства и
осигурао
квалитет
материјали
наставе.
Процес
- уџбеници
праћења
и
- фотографије
вредновања почиње
- интернет
проценом
нивоа
- искуство ученика
знања ученика на
почетку
школске
године
(путем
иницијалног
тестирања) како би

по улогама, симулације
итд.)
3.
Мануалне
активности
(израда
паноа,
презентација,
зидних новина, постера
за
учионицу
или
родитеље и сл.)
4. Вежбе слушања
(према
упутствима
наставника или са
траке повезати појмове
у вежбанки, додати
делове
слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне
исказе,
утврдити хронологију
и
сл.)
5.
Игре
примерене узрасту
6. Певање у групи
7.
Класирање
и
упоређивање
(по
количини,
облику,
боји,
годишњим
добима,
волим/не
волим, компарације…)
8. Решавање "текућих
проблема" у разреду,
тј. договори и минипројекти
9. Цртање по диктату,
израда
сликовног
речника

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

10. "Превођење" исказа
у гест и геста у исказ
11.
Повезивање
звучног материјала са
илустрацијом
и
текстом,
повезивање
наслова са текстом или
пак именовање наслова
12.
Заједничко
прављење
илустрованих
и
писаних
материјала
(извештај/дневник са
путовања,
рекламни
плакат,
програм
приредбе или неке
друге манифестације)
13.
Разумевање
писаног
језика:
уочавање
дистинктивних
обележја која указују
на
граматичке
специфичности (род,
број, глаголско време,
лице…)
а. препознавање везе
између група слова и
гласова
б.
одговарање
на
једноставна питања у
вези
са
текстом,
тачно/нетачно,
вишеструки избор
ц.
извршавање

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

прочитаних упутстава
и наредби
14. Увођење дечије
књижевности
и
транспоновање у друге
медије: игру, песму,
драмски
израз,
ликовни израз.
15.
Писмено
изражавање:
повезивање гласова и
групе
слова
замењивање
речи
цртежом или сликом 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, претплату на
дечији часопис или сл,
налепнице за кофер) писање честитки и
разгледница - писање
краћих текстова

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
се врши 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

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 5.РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОБАВЕЗНАСЛОБОДНА АКТИВНОСТ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Годишњи фонд часова: 36
Циљ наставе обавезне слободне активности-чувари природе у V разреду јесте развијање функционалне писмености из области заштите
животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота.
Задаци обавезне слободне активности-чувари природе су да ученици: развијају образовање за заштиту животне средине, развијају вредности,
ставове, вештине и понашање у скаладу са одрживим развојем, развијају здрав однос према себи и другима, умеју да на основу стечених
знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота, примењују рационално коришћење природних ресурса, препознају изворе загађивања и
уочавају последице, стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема, развијају радозналост активно
учествовање и одговорност, поседују развијену свест о личном ангажовању, о заштити и очувању животне средине, природе и
биодиверзитета.
Међупредметне компетенције:
 Компетенција за учење;
 Решавање проблема;
 Одговоран однос према здрављу;
 Сарадничка компетенција;
 Рад са подацима и информацијама;
 Kомуникативна компетенција;
 Естетичка компетенција;
 Одговорно учешће у демократском друштву;
 Одговоран однос према околини;




Предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
Дигитална компетенција.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

I ПОЛОЖАЈ И УЛОГА Основни појмови из области
животне средине.
ЧОВЕКА У ПРИРОДИ
Утицајичовеканаживотнусредину
Концепт одрживог развоја
Природна равнотежа
Вођење сопствене економије и
економије
природе
(мали
пројекти)
Квалитетан и здрав стил живота
(мали пројекти)

ИСХОДИ
По завршеној области ученик
ће бити у стању да:
 користи ИКТ и другу
опрему у истраживању,
обради
података
и
приказу резултата;
 табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
 разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;
 доводи у везу промене у
спољашњој
средини
(укључујући
утицај
човека)
са
губитком
разноврсности
живих
бића на Земљи;
 прави разлику између
одговорног
и
неодговорног
односа

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Биологија,
техника
технологија, информатика
рачунарство, географија

и
и

према живим бићима у
непосредном окружењу;
II ПРИРОДНА БОГАТСТВА

Природни ресурси (богатства) –
дефиниција, подела и значај
Обновљиви
и
необновљиви
природни ресурси
Жива бића као природни ресурси
Одрживо коришћење ресурса











III ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ Појам, извори и врсте загађивања
ЗАГАЂЕЊА
ЖИВОТНЕ Глобалне промене и глобалне
последице
СРЕДИНЕ
Глобално загревање и последице
Озонске рупе и последице
Смањење
загађења
од
отпада.Рециклажа





техника
користи ИКТ и другу Биологија,
опрему у истраживању, технологија, информатика
обради
података
и рачунарство, географија
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени
илуструје
примерима
деловање
људи
на
животну
средину
и
процењује
последице
таквих дејстава;
уме критички да процени
последице
људских
делатности
по
расположиве ресурсе на
Земљи;

и
и

користи ИКТ и другу Биологија,
опрему у истраживању, технологија,
обради
података
и рачунарство
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;

и
и

техника
информатика





IV БИОДИВЕРЗИТЕТ

Дефиниција и појам диверзитета
Угрожавање
биодиверзитета
Нестајање и заштита врста








ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ
РАДА
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени
повеже
узроке
нарушавања
животне
средине са последицама
по њу и људско здравље и
делује личним примером
у циљу заштите животне
средине;
користи ИКТ и другу Биологија,
опрему у истраживању, технологија,
обради
података
и рачунарство
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;
предложи акције заштите
биодиверзитета
и
учествује у њима

РЕСУРСИ

*вербалне (монолошка, *учи
смислено: *креира и осмишљава *наставници
дијалошка),
повезивањем оног што наставу и учење;
учи са оним што зна и са *контекстуализује дати

техника
информатика

и
и

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
*описно
оцењивање
укључује следеће оцене:
истиче се, добар и

*визуелне (рад на тексту, ситуацијама из живота;
програм према потребама
самостални писмени и
конкретног одељења;
*учи
проблемски:
графички
радови
*дефинише
исходе
самосталним
ученика),
специфичне за конкретну
прикупљањем
и
наставну јединицу;
анализирањем података и
*методе
практичне
*планира и припрема
информација;
наставе
(истраживачки
наставу самостално и у
постављањем
рад ученика, практичан
сарадњи са колегама;
релевантних питања себи
рад и рад у лабораторији,
*подстиче радозналост,
и другима; развијањем
метод демонстрације),
аргументовање,
плана решавања задатог
креативност,
проблема;
*комбиновани рад;
рефлексивност,
истрајност, одговорност,
*учи
дивергентно:
*ИКТ методе
аутономно
мишљење,
предлагањем
нових
сарадњу, једнакост међу
решења;
смишљањем
*програмирана настава
половима, уважавање и
нових
примера;
*проблемска настава
прихватање различитости
повезивањем садржаја у
*учење путем открића
код ученика;
нове целине;
*користи ИКТ;
учи критички: поређењем
*врши евалуацију свог
важности
појединих
рада
и
постигнућа
чињеница и података;
смишљањем аргумената; ученика;

*ученици

задовољава;

*родитељи

*формативно оцењивање;

*локална самоуправа

*идентификација
*дом здарвља
ситуација у којима ће
ученици стећи и показати
*Црвени крст
понашање у складу са
исходима;
*учионица и школа
*инструменти за праћење
*наставни и дидактични постигнућа:дискусија на
часу,
мапе
појмова,
материјали и средства
проблемски
задаци,
*интернет
есеји,лабораторијске
проблемски
*лична искуства ученика вежбе,
задаци,
симулације,
истраживачки
*библиотека
(школска, дебате,
радови
и
пројекти,
градска, лична)
решавање
проблема,дневници рада
ученика, експерименти,
вршњачко
учење,
самоевалуација, усмено
*објашњава,
врши
испитивање,
домаћи
хоризонталну
и
задаци.
ветрикалну корелацију ,
илуструје,
поставља
питања и проблеме;

*учи кооперативно: кроз
сарадњу са наставником и
другим ученицима; кроз
дискусију
и
размену
мишљења; уважавајући
аргументе саговорника;
*слуша
ученике,
процењује атмосферу у
*слуша наставника;
учионици,
прилагођава
могућностима
*активно учествује у наставу
разговорима
и ученика и одељења;
*апстрахује, конкретизује

дискусијама;

чињенице, анализира и
синтетише квантум знања
*записује у свеску, црта,
(свог и ученичког);
прави мапе ума, израђује
моделе;
*указује на повезаност
између
теоријских
и
*замишља,
анализира,
практичних знања;
апстрахује
и
конкретизује;
*подстиче
развој
личности ученика.
*самостално се ангажује
кроз домаће задатке и
истраживања
по
литератури;
*учествује у пројектима
или групном раду;
*описује,
упоређује,
памти, изводи закључке;
*излаже
чињенице;

самостално

*остварује вертикалну и
хоризонталну корелацију;
*повезује
теорију
и
праксу;
*користе лабораторијски
прибор и опрему за
теренски рад;
*изводи огледе;
*табеларно и графички
приказује резултате;
*користи
ИКТ
за
прикупљање,
обраду

података и представљање
резултата
истраживања
или огледа.

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
(1 час недељно, 36 часа годишње)
Циљ и задаци
Циљ изучавања предмета свакодневни живот у прошлости јесте проширивање знањa из области опште културе и оспособљавање
ученика да, упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и
разноврсности историјских појава и процеса. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике друштвених и културних
промена и да науче како да сагледају себе у односу према „другом” како би сопствени идентитет потпуније и целовитије интегрисали у шири
контекст разуђене и сложене садашњости.
Задаци предмета су да ученици, посредством наставе, која је усмерена упознавању различитих елемената свакодневног живота, као што су
односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање и друго, уоче њихову условљеност историјским догађајима и
процесима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у
прошлости Србије, Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и препознају различитости које постоје у датом
историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког
духа у проучавању овог предмета, ученици треба да овладају елементарним знањима о прикупљању историјске грађе и да развију критички
однос према тој грађи и другим остацима прошлих времена.
Oперативни задаци
Ученици треба да:
 разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости
 усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости
 стекну знања о свакодневном животу у праисторији и старом веку
 развијају истраживачку радозналост
 развијају способност повезивања знања из различитих области.

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
(36 часова годишње - 1 час недељно)

Циљ изборног предмета цртање, сликање и вајање јесте да пробуди још више стваралачко мишљење и деловање из области ликовне
културе.
Задаци:
 Стварање још већих услова да ученици у процесу реализације задатог садржаја користе различите технике, средства и материјале за
рад и да још више упознају њихова визуелна и ликовна својства.
 Могућност да према свом нахођењу, интересовању и могућностима изаберу онај вид ликовног стваралаштва који им највише одговара
и где ће себе препознати као будуће а можда и велике ствараоце
Оперативни задаци у 5. разреду:
Ученици треба да :
Развију ликовно естетски сензибилитет 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 способност за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика ;светло-тамно, облик-боја
простор-композиција .
Посматрају и естетски доживљавајудела ликовних уметности
Развијају љубав према ликовном наслеђу
Оспособе се за стваралачко преношење визуелно ликовних ускустава у природно-друштвено научна подручја и тако развију
интересовање за унапређење културе живљења .
Развијају стваралачки однос према околини и веће компентенције визуелног мишљења .
Развију осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно техничких средстава.

ШЕСТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова: 144
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.
Међупредметне компетенције:
компетенција за учење, решавање проблема, естетичка, рад са подацима и информацијама, сарадња, комуникација, дигитална, одговоран
однос према околини, одговоран однос према здрављу, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и оријентација ка
предузетништву
ОБЛАСТ/
ТЕМА
Књижевност
(56 часа)

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће бити у стању да:
– повеже књижевне термине и
појмове
обрађиване
у
претходним разредима са новим
делима
која
чита;
–
чита
са
разумевањем;
парафразира
прочитано
и
описује
свој
доживљај
различитих врста књижевних
дела
и научно-популарних
текстова;
– одреди род књижевног дела и
књижевну
врсту;
– прави разлику између дела
лирског, епског и драмског

САДРЖАЈИ

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

ЛИРИКА
–
лектира
1.
Обредне
лирске
народне
песме
(избор)
2.
Ђура
Јакшић:
Вече
3.
Јован
Дучић:
Село
4.
Мирослав
Антић:
Плава
звезда
5. Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје
моје
6. Десанка Максимовић: Грачаница / Војислав Илић:
Свети
Сава
7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави
8. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста
9.
Сергеј
Јесењин:
Песма
о
керуши
Књижевни
термини
и
појмови
Врста строфе према броју стихова у лирској песми:

Историја – књижевна дела
са историјском тематиком
или
мотивима
из
прошлости;
Географија – топоними и
географски
појмови
у
књижевним делима
Информатика
и
рачунарство – примена
ИКТ-а
у
настави
књижевности;
Страни

језици

–

карактера;
–
разликује
ауторску
приповетку
од
романа;
– анализира структуру лирске
песме (строфа, стих, рима);
– уочава основне елементе
структуре
књижевноуметничког дела: тема, мотив; радња,
време
и
место
радње;
– разликује заплет и расплет као
етапе
драмске
радње;
– разликује појам песника и
појам лирског субјекта; појам
приповедача у односу на писца;
– разликује облике казивања;
– увиђа звучне, визуелне,
тактилне, олфакторне елементе
песничке
слике;
– одреди стилске фигуре и
разуме
њихову
улогу
укњижевноуметничком тексту;
–
анализира
узрочнопоследичне односе у тексту и
вреднује истакнуте идеје које
текст
нуди;
– анализира поступке ликова у
књижевноуметничком
делу,
служећи се аргументима из
текста;
– уочава хумор у књижевном
делу;
– разликује хумористички и
дитирамбски тон од елегичног
тона;
– илуструје веровања, обичаје,

дистих; терцет; врста стиха по броју слогова (лирски и
епски
десетерац).
Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима –
парна, укрштена, обгрљена; улога риме у обликовању
стиха.
Стилске
фигуре:
контраст,
хипербола.
Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне
песме, дитирамб, елегија; обредне песме (коледарске,
краљичке,
додолске,
божићне).
ЕПИКА
–
лектира
1.
Народна
песма:
Смрт
Мајке
Југовића
2. Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину
3.
Петар
Кочић:
Јаблан
4. Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко Ћопић:
Чудесна
справа
5.
Иво
Андрић:
Аска
и
вук
6. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало Калвино:
Шума на ауто-путу (из збирке прича Марковалдо или
годишња
доба
у
граду)
7. Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из
Књиге
за
Марка)
Књижевни
термини
и
појмови
Основна
тема
и
кључни
мотиви.
Облици
казивања:
нарација
(хронолошко
приповедање),
описивање,
дијалог,
монолог.
Фабула/радња,
редослед
догађаја.
Врсте
епских
дела:
приповетка,
роман.
Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка
Краљевића)
ДРАМА
–
лектира
1.
Коста
Трифковић:
Избирачица
(одломак)
2. Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо
(одломак)
3. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак)

оригинална
књижевниа
дела на енглеском, руском
или немачком језику или
други
садржаји
ових
предмета који се могу
довести у везу;
Музичка
култура
–
слушање
музички
обрађених песама или
музичких композиција које
се доводе у везу са
књижевним
делима,
музика
у
драмским
текстовима, мотивационо
слушање музике;
Ликовна култура – описи у
књижевним
делима
и
сликарство,
ликовни
портрети
књижевника,
ликовне
представе
и
илустровање
сцена
из
књижевних дела;
Физика – научнопопуларни
текстови о научницима или
чији су аутори научници;
Унутарпредметно
повезивање – веза између
исхода и садржаја језика и
језичке културе и наставе
књижевности.

начин живота и догађаје у
прошлости
описане
у
књижевним
делима;
–
уважава
националне
вредности
и
негује
културноисторијску баштину;
– препоручи књижевно дело уз
кратко
образложење;
– упореди књижевно и филмско
дело, позоришну представу и
драмски текст.

Књижевни
термини
и
појмови
Драмске врсте: комедија – основне одлике. Монолог и
дијалог у драми. Дидаскалије, реплика. Етапе драмске
радње (заплет и расплет).
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ
ТЕКСТОВИ
(бирати
2
дела)
1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа српскога:
Божић
(одломак);
Ђурђевдан (одломак); Додоле, прпоруше и чароице
(одломци)
2. Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима
(избор)
3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору)
4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар:
Енциклопедија
лоших
ђака, бунтовника и осталих генијалаца (избор)
5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор)
ДОМАЋА
ЛЕКТИРА
1. Епске народне песме о Косовском боју (избор)
2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор)
3.
Бранислав
Нушић:
Аутобиографија
4.Анђела Нанети: Мој дека је био трешња
5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади –
Звездана вода; Прича о богу Сварогу – Небески ковач и
Прича о богу Стрибору – Сеченско светло)
6.
Бранко
Ћопић:
Орлови
рано
лете
7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице
ДОПУНСКИ
ИЗБОР
ЛЕКТИРЕ
(бирати
3
дела)
1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници (песме о
свицима)
(избор)
2. Бранислав Петровић: избор из антологија песама за
децу (Морава, Влашићи, Дунав, Говор дрвећа, Грађење

куће,
Па
шта,
па
шта
и
друге)
3. Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо Бранку
Ћопићу)
4.
Владимир
Андрић:
Пустолов
5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна причa
по
избору)
6.
Борислав
Пекић:
Сентиментална
повест
Британског царства („Велика повеља слободе у земљи
без
устава”
–
одломци)
7.
Вилијем
Саројан:
Зовем
се
Арам
8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму
9. Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех
10.
Џек
Лондон:
Зов
дивљине/Бели
очњак
11. Реј Бредбери: Маслачково вино (избор)
12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина (избор)
13. Владислава Војновић: Приче из главе (прича
Позориште
‒
одломци)
14. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом
животу
15. Александар Поповић: Снежана и седам патуљака,
драмска бајка
Језик
(54 часова)

– повеже граматичке појмове
обрађене
у
претходним
разредима са новим наставним
садржајима;
– препозна делове речи у вези
са
њиховим
грађењем;
– разликује гласове српског
језика по звучности и месту
изговора;
– разликује врсте гласовних
прмена
у
једноставним
примерима
и
примењује
књижевнојезичку
норму;
– одреди врсте и подврсте

ГРАМАТИКА

Страни језици (енглески,
немачки,
руски)
–
сличности
и
разлике
између српског језика и
страних
језика
које
ученици уче, писање имена
из страних језика, састав
лексике;

Подела речи по настанку: просте речи и творенице;
породица речи, уочавање корена речи. Саставни делови
твореница (творбене основе, префикси и суфикси).
Граматичка основа и граматички наставци у
поређењу са творбеном основом и суфиксима.
Настанак гласова и говорни органи; подела гласова:
самогласници и сугласници (прави сугласници и
сонанти);
Подела сугласника по звучности и по месту изговора. Историја – састав лексике
и
Подела
речи
на
слогове;
слоготворно
р. (дијалектизми
Гласовне промене – уочавање у грађењу и промени историзми);
речи: непостојано а; промена л у о; палатализаИнформатика
и

заменица, као и њихов облик;
– препознаје глаголска времена
и употребљава их у складу са
нормом;
– разликује реченице по
комуникативној
функцији;
–
доследно
примењује
правописну
норму;
– користи правопис (школско
издање); разликује дуги и
кратки акценат у изговореној
речи;
– говори јасно, поштујући
стандарднојезичку
норму;
– изражајно чита обрађене
књижевне текстове.

ција; сибиларизација; јотовање; једначење сугласника
по звучности; једначење сугласника по месту изговора;
губљење
сугласника.
Заменице: неличне именичке заменице (односноупитне, неодређене, опште, одричне); придевске
заменице: присвојне (с нагласком на употребу
заменице свој, показне, односно-упитне, неодређене,
опште,
одричне).
Граматичке категорије заменица: род, број, падеж и
лице.
Грађење и основна значења глаголских времена:
аорист, имперфекат (само на нивоу препознавања;
имперфекат
глагола
бити);
плусквамперфекат.
Независне
предикатске
реченице
‒
појам
комуникативне функције; подела на обавештајне,
упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.
ПРАВОПИС
Писање
имена
васионских
тела.
Растављање речи на крају реда (основна правила).
Правописна решења у вези са гласовним променама.
Писање именичких и придевских одричних заменица
са
предлозима.
Писање заменице Ваш великим почетним словом.
Правописна решења у вези са писањем обрађених
глаголских облика.
ОРТОЕПИЈА
Правилан изговор гласова
Дуги и кратки акценти.

ч,

ћ,

џ,

ч,

рачунарство – примена
ИКТ-а у настави језика;
Музичка култура – гласови
и ортоепија;
Математика – писање и
врсте бројева;
Физика
–
писање
скраћеница,
полусложеница
и
сложеница у вези са
симболима из физике;
Биологија – садржаји из
фонетике;
Верска настава – састав
лексике српског језика;

Могућа је и са свим другим
предметима
путем
коришћења
садржаја
везаних за те предмете
(дефиниције,
занимљивости у вези са
р. неким
појавама,
научницима,
спортистима...)
ради
уочавања неке језичке
појаве;
Унутарпредметно
повезивање – исходи и

садржаји из књижевности
и језичке културе у настави
језика.
Језичка
култура
часа)

–
употребљава
различите
(34 облике усменог и писменог
изражавања:
препричавање
различитих
типова текстова, без сажимања
и са сажимањем, причање (о
догађајима и доживљајима) и
описивање;
–
разликује
и
гради
аугментативе и деминутиве;
– саставља обавештење, вест и
кратак
извештај;
– разуме основна значења
књижевног и неуметничког
текста;
– проналази, повезује и тумачи
експлицитно
и
имлицитно
садржане
информације
у
краћем,
једноставнијем
књижевном и неуметничком
тексту;
–
драматизује
одломак
одабраног;
књижевноуметничког текста.

Текстови у функцији унапређивања језичке културе.
Анализирање снимљених казивања и читања (звучна
читанка).
Говорне вежбе на унапред одређену тему.
Учтиве
форме
обраћања.
Лексикологија: аугментативи (са пејоративима),
деминутиви
(са
хипокористицима).
Правописне вежбе: диктат; допуњавање текста;
уочавање и објашњавање научених правописних
правила
у
тексту.
Богаћење речника: лексичко-семантичке вежбе (нпр.
избегавање сувишних речи и туђица; фигуративна
значења речи; проналажење изостављених реченичних
делова); стилске вежбе: (нпр. текст као подстицај за
сликовито казивање; ситуациони предложак за
тражење
погодног
израза).
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на
часу.
Четири школска писмена задатка – по два у сваком
полугодишту (један час за израду задатка и два за
анализу и писање унапређене верзије састава).

Могућа
је
са
свим
предметима
путем
коришћења ресурса или
садржаја везаних за друге
предмете
(дефиниције,
занимљивости у вези са
неким
појавама,
научницима,
спортистима...) у оквиру
различитих врста вежби;
Унутарпредметно
повезивање – коришћење
књижевних текстова и
садржаја и исхода из језика
у настави језичке културе.

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ
РАДА
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

Вербалне и текстуалне
(монолошка, дијалошка,
текстовна,
предавање,
излагање,
понављање,
писани радови, дебата и
сл.),
аналитичкосинтетичке,
истраживачке,
стваралачке,
илустративнодемонстративне
(графикони,
табеле,
илустрације, мапе ума,
модели
и
сл.),
проблемско
излагање,
практични
ученички
радови,
вршњачко
учење,
амбијентално
учење, учење кроз игру
(квизови, слагалице и
сл.),
драматизација,
активна настава.

Припремање,
организовање,
планирање,
читање,
писање, објашњавање,
вођење
разговора,
слушање, посматрање,
праћење,
бележење,
показивање,
подстицање,
пружање
подршке,
прилагођавање,
диференцирање наставе,
иницирање, одлучивање,
предвиђање,
проверавање,
анализирање,
синтетизовање,
закључивање,
израда
наставних
материјала,
вредновање,
самовредновање,
праћење
напредовања
ученика, формативно и
сумативно оцењивање,
образлагање
оцене,
саопштавање,
вођење
педагошке
документације.

Наставници
свих
предмета,
уџбеници,
наставна и дидактичка
средства и материјали,
интернет
и
други
медији, ИКТ опрема,
образовне
платформе,
школа,
библиотека,
устаснове
културе,
научне
и
друге
одговарајуће установе,
локална
самоуправа,
приватне
збирке,
родитељи,
познаници,
вршњаци.

Размишљање, слушање,
читање, писање, учешће
у
разговору,
дефинисање, именовање,
формулисање,
идентификовање,
препознавање,
репродуковање,
демонстрирање,
показивање,
објашњавање,
резимирање,
истраживање,
закључивање,
примењивање
знања,
вежбање, представљање,
презентовање,
издвајање,
организовање, тражење
решења,
решавање
проблема, дискутовање,
цитирање,
креирање
продуката
рада,
замишљање, понављање,
прилагођавање,
тумачење, илустровање,
анализирање,
планирање, иницирање
активности,
повезивање,
класификовање,
процењивање,

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Иницијално и исходно
тестирање,
писмене
и
усмене провере знања,
разговор, дискусија, вежбе,
диктати, игре у настави,
продукти рада, учешће у
пројектима, домаћи задаци,
писмени
задаци,
ангажовање ученика у
раду, повезивање знања и
искуства,
квалитет
одговора,
посматрање,
инструменти за вредновање
и
самовредновање,
белешке,
портфолио
ученика,
читање/
рецитовање/
казивање.

описивање,
причање,
вредновање,
самовредновање,
постављање
питања,
тражење
објашњења,
играње,
такмичење,
певање, драматизовање,
глума, сарадња.
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Садржаји програма

Међупредметне Међупредметна Начин
и
компетенције
повезаност
поступци
остваривања
програма

Речи и изразе који се односе
на теме; језичке садржаје –
Present Simple – to be – This
is me with my sister. We’re
twins. I’m the one with blue
hair.
Saxon
Genitive-This
is
Melanie’s husband/Michael and
Sally’s son. What’s your mum’s
name?
Have got-Have you got any
brothers or sisiters? Yes, I have.

Комуникација,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење, одговорно
учешће
у
демократском
друштву.

Грађанско
васпитање,
српски
језик,
други
страни
језик

Комуникативна
настава
језикa
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.

2.

језичким
средствима;
- разумеју
и
формулишу
једноставније
исказе
који
се
односе
на
поседовање
и
припадање;
- питају и саопште
шта неко има/нема
и чије је нешто;
разумеју
сличности
и
разлике
у
интересовањима и
школском животу
деце у земљама
циљне културе и
код нас.

No, I haven’t. He’s got a school
tie. We’ve got maths now. I
haven’t got French today.
Possessive adjectives-I’m your
teacher. These are two of our
new classmamtes. Their names
are Eva and Rick.
There is/are- There is a new
history teacher. There are a
thousand students here.
Question words-What’s, Who,
How old, When’s, Where’s;
кратке текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и
пишу); сличности и разлике у
културама.

разумеју UNIT 1 једноставније
MY TIME
текстове који се
односе
на
изражавање
допадања
и
недопадања;
размене
информације које
се
односе
на
допадање
и
недопадање;
-разумеју
једноставније
текстове којима се

Речи и изразе који се односе
на тему; језичке садржаје –
Like/love/don’t
mind/hate+gerund-I like being
at the shops. I love being in bed.
I hate earing in the fast food
resaturant. I don’t mind…
The Present Simple Tense –
all forms + adverbs of
frequency-People in China
sleep most. I spend too much
time travelling to school. She
doesn’t study. Mark studies a
lot. Do you blog about your
life? Why do you watch scary

Комуникација и
сарадња,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција.

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

изражавају
интересовања
и
описују
сталне,
уобичајене радње у
садашњости;
размене
информације које
се доносе на дату
комуникативну
ситуацију; опишу
своја интересовања
и
сталне
и
уобичајене
активности
у
неколико
једноставнијих
везаних исказа;
разумеју
једноствно
исказане дозволе и
забране и реагују
на
њих;
формулишу
дозволе и забране
једноставнијим
језички
средствима;
разумеју
једноставније
исказе
који
се
односе на предлоге
и
позиве
на
заједничку
активност и реагују
на
њих;
упуте

films?How often do you go to
the cinema? Do you ever go
dancing?
Ban/let/allow-My dad bans
phones when we’re eating
together. My parents let my
sister have a PC because she’s
older. My mum doesn’t allow
TVs in our room.
Suggestions-Shall we…? How
about… Let’s… Why don’t
we…? That sounds good. I don’t
feel like… ;кратке текстове и
дијалоге који се односе на
теме
(слушају,
читају,
говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.

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

предлоге и позиве
на
заједничку
активност;
разумеју и описују
сличности
и
разлике у начину
разоноде
у
земљама
циљне
културе и код нас.

3.

разумеју UNIT
2
- Речи и изразе који се односе Комуникација,
једноставније
дигитална
COMMUNICA на тему; језичке садржаје –
текстове којима се TION
Emojis and emoticons-emojis компетенција,

квалитет и обим
језичког
материјала,
настава
се
заснива и на
социјалној
интеракцији; рад
у учионици и ван
ње спроводи се
путем
групног
или
индивидуалног
решавања
проблема,
потрагом
за
информацијама
из
различитих
извора (интернет,
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;
Грађанско
наставник
васпитање,
упућује ученике
српски
језик, у
законитости

описују тренутне
радње
у
садашњости;
размене
информације које
се доносе на дату
комуникативну
ситуацију;
разумеју
и
правилно користе
емоџије
и
емотиконе;
разумеју
и
упућују
једноставно
исказана чуђења,
извињења и реагују
на њих;
- разумеју, упућују
и
реагују
на
предлоге исказане
једноставнијим
језичким
средствима;
разумеју
и
саопштавају
једноставно
исказане планове;
спроведу
истраживање,
сумирају и саопште
резултате
истраживања
о
слушању музике на
енгелском језику;

on feelings, clothes…;
The
Present
Continuous
Tense-Anna is sending Lucy an
instant
message.
They’re
becoming a truly international
language. We aren’t speaking
face-to-face. Are the boys
watching TV? What are they
chatting about?
The Present Simple vs The
Present Continuous-I often
listen to music on the phone. I’m
listening to a great song now.
Speaking on the phone-Sorry, I
can’t hear you. I’m afraid
you’ve got the wrong number.
Please hang up.
Expressing
surprise-I’m
surprised. Me too. I’m not
surprised. Neither am I. Really?
Not really.
Making plans-We’re thinking
of going to the cinema. Are you
interested? I can’t right now. I
can’t make it. I can make it at
four. кратке текстове и
дијалоге који се односе на
теме
(слушају,
читају,
говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.

компетенција за
учење, рад са
подацима
и
информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву.

географија,
информатика и
рачунарство,
други
страни
језик

усменог
и
писаног кода и
њиховог
међусобног
односа;
сви граматички
садржаји уводе се
индуктивном
методом
кроз
разноврсне
контекстуализова
не 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.Комун
икативноинтерактивни
приступ
у
настави страних
језика укључује и
следеће
категорије:

- напишу блог о
свакодневним
и
тренутиним
радњама
у
садашњости,
интересовањима и
хобијима,
користећи
једноставна језичка
средства;
разумеју
и
поштују
правила
учтиве
комуникације
у
циљној култури.

усвајање језичког
садржаја
кроз
циљано
и
осмишљено
учествовање
у
друштвеном
чину;
поимање
наставног
програма
као
динамичне,
заједнички
припремљене и
прилагођене
листе задатака и
активности;наста
вник 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;
4.

разумеју UNIT 3 – THE
једноставније
PAST + USED
текстове у којима TO
се описују искуства
и
догађаји
из
прошлости;
размене
појединачне и/или
неколико везаних
информација
у
низу о догађајима
из
прошлости;
опишу у неколико
краћих,
везаних
исказа
искуства,
догађај
из
прошлости; опишу
неки
историјски
догађај, историјску
личност и сл.
разумеју
повезаност
прошлости
и
садашњости.

Речи и изразе који се односе
на тему; језичке садржаје –
The Past Simple Tense-to be-I
was in London with my family
last
summer.
The
shoe
exhibition wasn’t boring. Were
Mary and her family in Paris
last year? No, they weren’t.
How was your weekend? Not
bad, thanks. Really? What was
it like. It was brilliant.
The Past Simple Tense
(regular and irregular verbs)
– Last Saturday I went to a
football match with my friends. I
visited him. She didn’t have
dinner with Queen Victoria in
London. Did Mary watch a
football match in Brasil? Yes,
she did.
Used to – She used to be… Did
she use to be…? She didn’t use
to be…; кратке текстове и
дијалоге који се односе на
теме
(слушају,
читају,
говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.

Комуникација,
дигитална
компетенција, ад
са подацима и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција.

Грађанско
васпитање,
српски
језик,
историја, други
страни језик

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.Технике
/активности
Током
часа
се
препоручује
динамично
смењивање
техника/активнос
ти које не би

требало да трају
дуже
од
15
минута.
Слушање
и
реаговање
на
налоге
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.).
5.

разумеју UNIT 4 –
једноставније
IN
THE
текстове у којима PICTURE
се описују искуства
и
догађаји
из
прошлости;
размене
појединачне и/или
неколико везаних
информација
у
низу о догађајима
из
прошлости;
опишу у неколико
краћих,
везаних
исказа
искуства,
догађај
из
прошлости;

Речи и изразе који се односе
на тему; језичке садржаје –
The Past Continuous TenseBush fires were burning
everywhere. The firefighters
were walking when Mr Tree saw
koala. On 9 february, Mr Tree
was working with his team. Who
were you talking to after class
yesterday?
Past Contionuos vs Past
Simple-I saw this squirrel wjile
I was photographing flowers in
the park.
Adjectives and adverbs-It isn’t
easy to photograph wild
animals because they are fast.

Комуникација,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран однос
према околини,
предузимљивост

Грађанско
васпитање,
српски
језик,
биологија, други
страни језик

Рад
у
паровима, малим
и
великим
групама (минидијалози, игра по
улогама,
симулације итд).
Мануелне
активности
(израда
паноа,
презентација,
зидних новина,
постера и сл).
Вежбе
слушања (према
упутствима
наставника или

6.

разумеју
једноставен
текстове у којима
се описују радње,
стања и збивања;
опишу
појаве,
радње, стања и
збивања;
разумеју
једноставније искзе
којима се изражава
захвалност
интересовање
за
тему и треагују на
њих;
изражавају
захвалност
и
интересовање
за
тему
користећи
једноставна језичка
средства.
разумеју
повезаност
прошлости
и
садашњости.

They are not slow. They don’t и оријентација ка
предузетништву.
move slowly.
Showing
interest
and
gratitude -You are kidding. I’m
impressed. That’s really kind of
you.кратке текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и
пишу); сличности и разлике у
културама.

разумеју UNIT
5
–
једноставније
ACHIEVE +
изразе
који
се ADJECTIVES
односе на бројеве и
количине; размене

Речи и изразе који се односе
на тему; језичке садржаје –
Numbers and quantitiesbillion,
million,
hundred,
thousand, kilo, ton, quarter,

Комуникација,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и

са аудио-записа
повезати појмове,
додати
делове
слике, допунити
информације,
селектовати
тачне и нетачне
исказе, утврдити
хронологију
и
сл).
Игре
примерене
узрасту.
Класирањ
е и упоређивање
(по
количини,
облику,
боји,
годишњим
добима, волим/не
волим,
компарације…)
Решавање
„проблемситуација“
у
разреду,
тј.
договори и минипројекти.
„Превођење“
исказа у гест и
геста у исказ.
Грађанско
васпитање,
српски
језик,
други
страни
језик

Повезивање
звучног
материјала
са
илустрацијом и
текстом,

информације које
се односе на број и
количину нечега;
разумеју
једноставније
описе
бића,
предмета и места;
упореде и опишу
бића, предмете и
места
користећи
једноставнија
језичка средства;
разумеју
једноставнији текст
који се односи на
изражавање
способности
у
садашњости
и
прошлости;
размене
информације у вези
са способностима у
садашњости
и
прошлости;
саопште
спсособности
у
садашњости
и
прошлости
користећи
једноставнија
језичка средства;
разумеју
једноставније искзе
којима се износе
предлози
или

minute, second…;
Comparative and superlative
adjectives-They are three times
bigger than they were seven
million years ago. Are human
brains the biggest?
as…as, not so/as…as-The
water is as cold as ice. Tom is
not so/as tall as his father.
Adjectives ending in –ed/-ingThe theme park was really
exciting. I’, not surprised that
it’s popular.
Can/Could for ability-When I
was three, I couldn’t speak
English, but now I can.
Suggestions and advice-What’s
the best way to…? It’s
probabaly best to… Yes, but…
Well, you can/the best thing to
do is… I suppose…
кратке текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и
пишу); сличности и разлике у
културама.

информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран однос
према здрављу.

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).
Разумевањ
е писаног језика:
уочавање
дистинктивних
обележја
која
указују
на
граматичке
специфичности
(род,
број,
глаголско време,
лице...);
одговарање
на
једноставнија
питања у вези са
текстом,

савети и реагују на
њих;
упуте
једноставније
предлоге и савете;
- разумеју и опишу
познату личност из
циљне културе.

7.

разумеју
једноставнији текст
који се односи на
описивање
спсобности,
будућих
радњи,
одлука,
претпостваки,
предвиђања;
размене и саопште
информције у вези
са својим и туђим
способностима,
будућим радњама,
одлукама,
претпоставкама и
предвиђањима
користећи
једносатванија
језичка средства;
разумеју
једноставније
формулисана
правила, обавезе,

тачно/нетачно,
вишеструки
избор;
извршавање
прочитаних
упутстава
и
наредби;
ређање чињеница
логичким
или
хронолошким
редоследом.
UNIT
6
–
SURVIVAL +
ZERO
CONDITIONA
L + HAVE TO

Речи и изразе који се односе
на тему; језичке садржаје –
Ability-Are you good at…?Can
you…? I’m not good at, but I
can… How do you…? How will
you…?
Future Simple-Two people will
face
sixteen-day
jungle
adventure. Which team will
win? At the end of rhe challeng,
Steve will decide.
Zero Conditional-If you press
that button, the alarm will ring.
If the red light is on, the lift is
busy.
First Conditional-If I get lost,
I’ll use my phone to get
directions.
If
we
find
mushrooms, we won’t pick
them.
Must, have to, don’t have to,
should, mustn’t -You must be
fit to go on the Desert
Challenge. You should watch

Комуникација,
дигитална
компетенција,
компетенција за
учење, рад са
подацима
и
информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран однос
према околини,
предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву.

Грађанско
васпитање,
српски
језик,
физичко
и
здравствено
васпитање, други
страни језик

Писмено
изражавање:
проналажење
недостајуће речи
(употпуњавање
низа,
проналажење
„уљеза",
осмосмерке,
укрштене речи и
слично);
повезивање
краћег текста и
реченица
са
сликама/илустрац
ијама;
попуњавање
формулара
(пријава за курс,
налепнице нпр.
за пртљаг);
писање честитки
и разгледница;
писање
краћих

савете и упутства и
реагују на њих;
формулишу
једноставнија
правила, обавезе,
савете и упутства;
- разумеју и опишу
сличности
и
разлике
у
природним
лепотама у циљној
култури и код нас.

8.

разумеју UNIT
7
једноставније
MUSIC
текстове који се
односе
на
изражавање
мишљења,
предвиђања,
планова и намера;
размене
информације које
се
односе
на
изражавање
мишљења,
предвиђања,
планова и намера;
саопште своје или
туђе
мишљење,
планове и намере;
разумеју

текстова.
Увођење дечије
књижевности и
транспоновање у
друге
медије:
игру,
песму,
драмски
израз,
ликовни израз.

this film, it’s very nice. You
shouldn’t buy that T-shirt, it’s
too expensive. You mustn’t take
dogs into the park. I mustn’t eat
junk food. I have to train hard.
She doesn’t have to do jumping
every day.
Instructuons-Just remember to
stay with the group. Let’s It’s
important to protect your head.
It needs to be secure.
кратке текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и
пишу); сличности и разлике у
културама.
- Речи и изразе који се односе
на тему; језичке садржаје –
Expressing opinion-What do
you think of…? It sounds like…
It isn’t very catchy.
Will&be going to-I’m going to
be famous. We’re going to have
cool keyboard. It’ll be a hit.
Layla isn’t going to change the
lyrics. We aren’t going to
practise every day, but we’ll
definitely have a lot of fans.
Present Continuos vs be going
to-Are you doing anything
tomorrow? What are you going
to do when you leave school?
кратке текстове и дијалоге
који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и

Предвиђена
је
израда
два
писмена задатка
у току школске
године.

Комуникација,
дигитална
компетенција,
компетенција за
учење, рад са
подацима
и
информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција.

Грађанско
васпитање,
српски
језик,
музичка култура,
други
страни
језик

једонставне
текстове у којима
се
описују
карактеристике
личности; размене
информације које
се
односе
на
карактеристике
личности; саопште
какав је неко;
- разумеју и опишу
сличности
и
разлике
у
популарној музици
у циљној култури и
код нас.
9.

разумеју UNIT
8
једноставније
SCARY
текстове којима се
описују радње и
искуства
у
прошлости;
размене
информације које
се доносе на дату
комуникативну
ситуацију; опишу
радње и искуства
из прошлости у
неколико везаних
исказа;
- разумеју и опишу
сличности
и
разлике
у
популарним

пишу); сличности и разлике у
културама.

- Речи и изразе који се односе
на тему; језичке садржаје –
Present Perfect Simple-Jane
has/hasn’t ridden on a roller
coaster before. Have you
ever…? I have never…. They’ve
just/already… They haven’t…
yet. Have you ever…? Has
she…yet? кратке текстове и
дијалоге који се односе на
теме
(слушају,
читају,
говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.

Комуникација,
дигитална
компетенција,
компетенција за
учење, рад са
подацима
и
информацијама,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран однос
према околини,
предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву.

Грађанско
васпитање,
српски
језик,
други
страни
језик

спортовима
у
циљној култури и
код нас.

Број
и
назив теме
1. Starter
unit
Уводна
тема

2. My time
Моје
време

3.
Communic
ation
Комуника
ција

Стандарди постигнућа

Процена и провера постигнућа

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. 1.1.14. 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. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.
2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13.
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 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.
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. 1.1.14. 1.1.15.
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. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2.
2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12.
2.1.13.2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20.
2.1.22. 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.
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. 1.1.14. 1.1.15.
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. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2.
2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 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.

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.

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,
ученички радови/пројекти.

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,
ученички радови/пројекти.

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. 1.1.14. 1.1.15.
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. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2.
2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 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.
5. In the 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. 1.1.17.
picture
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
На слици
1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20.
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.6.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
6. Achieve
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
Постигни
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13.
2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.
2.3.7. 2.3.8.
7. Survival 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. 1.1.17.
+Zero
Conditiona 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
l and Have 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.
to
Опстанак 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.
2.3.4.
4. The past
Прошлост

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,
ученички радови/пројекти.

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,
ученички радови/пројекти.

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,
ученички радови/пројекти.

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,
ученички радови/пројекти.

8. Music
Музика

9. Scary
Застрашујуће

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. 1.1.14. 1.1.15.
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. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1.
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13.
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20.
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.4.
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. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.5.

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,
ученички радови/пројекти.

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,
ученички радови/пројекти.

ДОПУНСКА НАСТАВА 6. РАЗРЕД (36 ЧАСОВА)
Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

1.

MY TIME

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Циљеви и задаци

- Оспособљавање ученика да се
представе, поздраве и да броје
COMMUNICATION
до десет
-увежбавање новог и старог
THE PAST + USED TO
вокабулара
- обнављање времена
IN THE PICTURE
- Развијање говорне и писане
комуникације применом новог
ACHIEVE + ADJECTIVES
вокабулара
на
тему
SURVIVAL + ZERO CONDITIONAL + свакодневни живот
HAVE TO
- усвајање нових граматичких
MUSIC
структура и времена
- Повезивање фраза везаних за
SCARY
комуникацију.
- Имитирање и изговарање
речи везаних за говор тела.

Исходи на основном нивоу

разумеју
једноставније
текстове који се односе на
изражавање
допадања
и
недопадања;
-разумеју
једноставније
текстове којима се изражавају
интересовања
и
описују
сталне, уобичајене радње у
садашњости;
- разумеју и правилно користе
емоџије и емотиконе;
разумеју
и
упућују
једноставно исказана чуђења,
извињења и реагују на њих;
- разумеју и саопштавају
једноставно исказане планове;
разумеју
једноставније
текстове у којима се описују

Свега: до 36
часова
годишње

искуства
и
догађаји
из
прошлости;
- разумеју једноставнији текст
који се односи на описивање
спсобности, будућих радњи,
одлука,
претпостваки, предвиђања;
- разумеју једонставне текстове
у
којима
се
описују
карактеристике
личности;
размене информације које се
односе на карактеристике
личности; саопште какав је
неко;
- разумеју и опишу сличности
и разлике у популарној музици
у циљној култури и код нас.
- разумеју и опишу сличности
и разлике у популарним
спортовима у циљној култури
и код нас.

Напомена: Планирани годишњи фонд часова допунске наставе није и обавезујући за наставника. Сходно потребама ученика биће
реализовани

ДОДАТНА НАСТАВА – енглески језик (36 часова) – 6. разред
Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

1.

MY TIME

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Циљеви и задаци

Ученици у писменој и усменој
комуникацији увежбавају :
COMMUNICATION
Речи и изразе који се односе на
теме; језичке садржаје –кратке
THE PAST + USED TO
текстове и дијалоге који се
односе на теме (слушају,
IN THE PICTURE
читају, говоре и пишу);
сличности
и
разлике
у
ACHIEVE + ADJECTIVES
културама.
SURVIVAL + ZERO CONDITIONAL + Лексику и језичке структуре
HAVE TO
које се односе на тему и
MUSIC
наведене
комуникативне

Исходи на основном нивоу

-разумеју
једноставније
текстове којима се изражавају
интересовања
и
описују
сталне, уобичајене радње у
садашњости;
- размене информације које се
доносе на дату комуникативну
ситуацију;
опишу
своја
интересовања и сталне и
уобичајене активности.
- разумеју једноствно исказане
дозволе и забране и реагују на

8.

Свега: до 36
часова
годишње

SCARY

функције; вештине слушања, њих; формулишу дозволе и
говора, читања и писања, као и забране
једноставнијим
знања о језику.
језички средствима;
спроведу
истраживање,
сумирају и саопште резултате
истраживања
о
слушању
музике на енглеском језику;напишу блог о свакодневним и
тренутиним
радњама
у
садашњости, интересовањима
и хобијима.- разумеју и
поштују
правила
учтиве
комуникације
у
циљној
култури.размене
информације
у
вези
са
способностима у садашњости
и прошлости; - разумеју и
опишу сличности и разлике у
природним лепотама у циљној
култури и код нас.- размене
информације које се доносе на
дату
комуникативну
ситуацију; опишу радње и
искуства из прошлости у
неколико везаних исказа;разумеју и опишу сличности и
разлике
у
популарним
спортовима у циљној култури
и код нас.

СЕКЦИЈА – енглески језик (36 часова) – 6. разред
Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви и задаци

Исходи на основном нивоу

1.

BOOK CLUB – читање и дискусија

2.

HALLOWEEN- прављење паноа, квиз

Активно учествију у усменој
комуникацији кроз дискусије.
Износе своје мишљење и
идеје.
Изражавају се на креативан
начин,
правећи
паное,
рецитујући поезију и глумећи
у представама.
Слушају музику и гледају
филмове, серије и емисије.
Пишу саставе и песме.
Упознају се са различитим
колтурама
и
њиховим
обичајима.

Препознају утицај неколико
најзначајнијих личности и
дела
из
друштвене
и
уметничке историје циљних
култура у свету, које доводи у
везу
са
друштвеним
и
уметничким појавама из наше
историје и обрнуто.
Пишу краће текстове од
неколико логички повезаних
реченица
о
узрасно
релевантним темама (о себи,
друштвеном и природном
окружењу,
аспектима
приватног
и
школског
живота).
Учествују у неформалном и
формалном разговору.
Разумеју општи смисао и
већину фраза и израза у
текстовима
из савремене
музике.
Проналазе
потребне
информације у речницима,
енциклопедијама, брошурама
и на интернет страницама.
Разумеју основни смисао и
главне информације јасно

VALENTINE’S DAY- прављење честитки,
маскенбал, журка
3.

NEW YEAR’S EVE / CHRISTMAS/EASTER
– прављење паноа, честитки, лов на ускршња
јаја

4.

ЕUROPEAN DAY OF LANGUAGES / PEN
PAL
PROGRAM,
прављење
паноа,
дописивање и размена ученичких радова са
ученицима из других земаља

5.

WOMAN’S DAY –писање састава
SCHOOL DAY – писање састава и песмица о
школи

6.

VIDEOS- гледање видео
енглеском/дискусија

материјала

на

7.

POETRY- рецитовање поезије

8.

DRAMA – увежбавање различитих драмских
комада

Свега: до 36
часова
годишње

артикулисаних монолошких
излагања, прича, презентација
и предавања на узрасно
адекватне и блиске теме, уз
одговарајућу
визуелну
подршку.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ и задаци
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да постиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета .
Задаци:
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовнох елемената
- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова
визуелна и ликовна својства .
- развијање 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 , а примењују у раду и животу.
- развијање моторичких способности ученика .
- постицање интересовања ученика за посећивање музеја , изложби као и чување културних добара у средини у којој ученик живи.
- развијање интересовања за препознавање правих уметничких вредности и дела , традицоналне , модерне и савремене уметности .
Оперативни задаци у 6. разреду:
Ученици треба да :
- развијају ликовно-етички сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља линија , текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност
за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима
- покажу инетересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика :светло-тамно, облик боја , просторкомпозиција
- посматрају и естецки доживљавају дела ликовних уметности
- развијају љубав према ликовном наслеђу
- развијају стваралачки однос према околини и веће компентенције визуелног мишљења

- тазвијају осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно –техничких средстава
Оперативни задаци :
- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање ;
- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних
елемената ,линија ,облика и боја. Поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлосних објеката и у
обликовању и преобликовању употребних предмета .
- даље развијање способности ученика за конструисање , комбинаторику и обликовање –проширивање сазнања и искуства ученика у
коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања
- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се односе на заштиту и унапређење човекове природне и културне
средине.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност као и упознавање музичке традиције и културе свог и других
народа. Такође, ученици треба да упознају музичку традицију и културу свог и дугих народа. Неопходно је неговање и развијање
музикалности и креативности код ученика, као и неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са
ученицима.
Задаци наставе музичке културе су:
 Неговање и развијање способности и извођења музике (певање/свирање)
 Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике
 Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике)
 Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности
 Припремање програма за културну и јавну делатност школе
 Упознавање занимања музичке струке

ИСТОРИЈА
(72 часа годишње, 2 часа недељно)
Циљ изучавања наставног предмета историја је културни развој и хуманистичко образовање ученика. Циљ наставе историје је и
да допринесе разумевању историјског преостора и времена и историјских процеса и токова ,као и развијању националног и европског
идентитета и духа толеранције код ученика.
Задаци наставе Историје су да ученици , уочавајући узрочно – последичне везе , разумеју историјске процесе и токове , улогу
истакнутих личности које су одредиле развој људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку , економску ,
друштвену , културну...) као и историју суседних народа и држава.

ОБЛАСТ / ТЕМА

ОБРАД
А

УТВРЂИВА
ЊЕ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

2

1

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ

10

7

1

18

2.

19

15

2

36

3.

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ У РАНОМ НОВОМ
ВЕКУ

8

5

2

15

4.

39

28

5

72

1.

УКУПНО

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

СВЕГА

3

Р.Б
Р.

ОБЛАСТ / ТЕМА / МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
МОДУЛ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

1.

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

2.

компетенција
за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
комуникација, рад са
подацима
и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална
компетенција
ЕВРОПА,
компетенција
за
СРЕДОЗЕМЉЕ
И
учење,
одговорно
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
у
РАНОМ
СРЕДЊЕМ учешће
ВЕКУ
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
комуникација,
одговоран однос према
околини,
предузимљивост
и
оријентација
ка
предузетништву, рад
са
подацима
и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална
компетенција

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
ИС.1.1.1, ИС.1.1.2,
ИС.1.1.4, ИС.1.1.5,
ИС.1.1.6, ИС.1.1.9,
ИС.1.2.3, ИС.1.2.5,
ИС.2.1.2, ИС.2.1.4,
ИС.2.1.6, ИС.2.2.1,
ИС.2.2.2, ИС.3.1.4,
ИС.3.2.1, ИС.3.2.4,
ИС.3.2.5

ИСХОДИ

ИС.1.1.1, ИС.1.1.2,
ИС.1.1.4, ИС.1.1.5,
ИС.1.1.6, ИС.1.1.9,
ИС.1.1.10,
ИС.1.2.3, ИС.1.2.4,
ИС.1.2.5, ИС.2.1.2,
ИС.2.1.4, ИС.2.1.6,
ИС.2.2.1, ИС.2.2.2,
ИС.2.2.3, ИС.3.1.2,
ИС.3.1.3, ИС.3.1.4,
ИС.3.2.1, ИС.3.2.4,
ИС.3.2.5

 образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
 пореди историјске појаве;
 приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
 на историјској карти лоцира правце миграција
и простор насељен Србима и њиховим
суседима у средњем и раном новом веку;
 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);
 наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;

 пореди историјске појаве;
 повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим
историјским
контекстом
(хронолошки,
политички,
друштвени,
културни);
 на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
 разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;

 сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
 разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
 илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација; 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);
 идентификује основне одлике и промене у
начину производње 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);
3.

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ
И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

компетенција
за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
комуникација,
одговоран
однос
према
околини,

ИС.1.1.1, ИС.1.1.2,
ИС.1.1.4, ИС.1.1.5,
ИС.1.1.6, ИС.1.1.9,
ИС.1.1.10,
ИС.1.2.3, ИС.1.2.4,
ИС.1.2.5, ИС.2.1.2,
ИС.2.1.4, ИС.2.1.6,
ИС.2.2.1, ИС.2.2.2,
ИС.2.2.3, ИС.3.1.2,
ИС.3.1.3, ИС.3.1.4,

 пореди историјске појаве;
 наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;
 идентификује разлике између типова државног
уређења у периоду средњег и раног новог века;
 илуструје
примерима
важност
утицаја
политичких, привредних, научних и културних
тековина средњег и раног новог века у
савременом друштву;

одговоран
однос ИС.3.2.1, ИС.3.2.4,  образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
према
здрављу, ИС.3.2.5, ИС.3.2.6,
ИС.3.2.7
 на основу датих примера, изводи закључак о
предузимљивост
и
повезаности
националне
историје
са
оријентација
ка
регионалном и европском (на плану политике,
предузетништву, рад
економских прилика, друштвених и културних
са
подацима
и
појава);
информацијама,

сагледа значај и улогу истакнутих личности у
решавање проблема,
датом историјском контексту;
сарадња,
дигитална

приказује на историјској карти динамику
компетенција
различитих историјских појава и промена;
 илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;
 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);
 изводи
закључак
о
значају
српске
средњовековне
државности
и
издваја
најистакнутије владарске породице;
 учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања.
 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
 разликује споменике различитих епоха, са

посебним освртом на оне у локалној средини;
 на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
 пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
 образлаже најважније последице научнотехничких 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;
4.

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ
НОВОМ
ВЕКУ

компетенција
за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
комуникација,
одговоран
однос
према
околини,
одговоран
однос
према
здрављу,
предузимљивост
и
оријентација
ка
предузетништву, рад
са
подацима
и

ИС.1.1.1, ИС.1.1.2,
ИС.1.1.4, ИС.1.1.5,
ИС.1.1.6, ИС.1.1.9,
ИС.1.1.10,
ИС.1.2.3, ИС.1.2.4,
ИС.1.2.5, ИС.2.1.2,
ИС.2.1.4, ИС.2.1.6,
ИС.2.2.1, ИС.2.2.2,
ИС.2.2.3, ИС.3.1.2,
ИС.3.1.3, ИС.3.1.4,
ИС.3.2.1, ИС.3.2.4,
ИС.3.2.5, ИС.3.2.6,
ИС.3.2.7

 образлаже најважније последице научнотехничких открића у периоду средњег и раног
новог века;
 идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
 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);
 образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;

информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална
компетенција

 пореди историјске појаве;
 сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
 приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
 разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
 илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;
 илуструје
примерима
важност
утицаја
политичких, привредних, научних и културних
тековина средњег и раног новог века у
савременом друштву;
 учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања
 разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
 идентификује разлике између типова државног
уређења у периоду средњег и раног новог века;
 пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
 разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини.

ПРЕДМЕТ: историја -VI разред -ДОДАТНА НАСТАВА
БРОЈ ЧАСОВА: 36

1. Време, простор, друштво
2. Средњовековни замак
3. Верски и културни утицај Византије
4. Атила бич божији
5. Карло велики
6. Велики раскол цркве
7. Мухамед
8. Словенска митологија
9. Самуилово царство
10. Мирослављево јеванђеље
11. Мисија Ћирила и Методија
12. Еснафи или цехови
13. Живот у средњовековном граду
14. Културне области
15. Дечији крсташки рат
16. Растко Сава Немањић
17. Цар Душан
18. Средњовековни српски манастири
19. Твртко Котроманић
20. Значај града Дубровника
21. Душанов законик
22. Кнез Лазар
23. Битка на Косову
24. Држава српских деспота
25. Деспот Стефан Лазаревић
26. Опште последице турских освајања

27. Легенда о Марку Краљевић
28. Кристофор Колумбо – пловидба у нови свет!
29. Цивилизације Астека и Инка
30. „Ипак се окреће!“
31. Мартин Лутер и појава протестантске религије
32. Османско царство, султан, харем и султанови поданици
33. Велики везир: Мехмед –паша Соколовић
34. Хајдуци – јунаци или разбојници?
35. Велика сеоба Срба
36. Војна крајина ''живи бедем''

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА -VI разред -ДОПУНСКА НАСТАВА
БРОЈ ЧАСОВА: 36

1. Основне одлике средњег века
2. Историјски извори
3. Успон Византијског царства
4. Велика сеоба народа
5. Франачка држава
6. Хришћанска црква у средњем веку
7. Арабљани у средњем веку
8. Досељавање Словена на Балкан
9. Јужни Словени и староседеоци
10. Српске земље од 7. до 12. века
11. Покрштавање Срба
12. Успон средњовековних монархија
13. Настанак средњовековних градова
14. Крсташки ратови
15. Средњовековна култура у Европи

16. Србија у доба Немање
17. Успон Српске државе
18. Српско царство
19. Крај српског царства
20. Уређење и друштво у држави Немањића
21. Постанак и развој босанске државе
22. Дубровник у средњем веку
23. Средњовековна култура Срба
24. Продор Турака на Балкан
25. Маричка битка
26. Битка на Косову
27. Држава српских деспота
28. Пад Византије и Србије под Турке
29. Велика географска открића
30. Колонизација новог света
31. Хуманизам и ренесанса
32. Верски ратови
33. Положај Срба у Турском царству
34. Хајдуци и ускоци
35. Пећка патријаршија
36. Ратови и сеобе

ГЕОГРАФИЈА
Циљ учењаи наставе предмета: Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката,појава и процеса у
природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете
Земље.
Међупредметне компетенције: компетенција за учење, компетенција за комуникацију, дигитална компетенција, компетенција за одговоран
однос према околини, компетенција за одговоран однос према здрављу, компетенција за рад са подацима и информацијама, компетенција за
решавање проблема, компетенција за сарадњу, естетичка компетенција

Компетенције за целоживотно учење:
компетенција
ОБЛАСТ / ТЕМА

1.

2.

ДРУШТВЕНА
ГЕОГРАФИЈА

ГЕОГРАФСКА
КАРТА

дигитална компетенција, лична и друштвена компетенција и компетенција учења, грађанска

САДРЖАЈИ

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

Друштвена географија

-историја

Предмет проучавања и подела

-познавање
друштва

природе

ИСХОДИ
По завршеној наставној теми ученик ће
бити у стању да:
-успоставља
везе
између
физичкогеографских и друштвено- географских
и објеката појава и процеса
-схвата поделу географије и чиме се бави
друштвена географија

Географска –картографска мрежа, -историја
географска ширина и географска -математика
дужина, часовне зоне
-физичко васпитање
Појам географске карте и њен
-ликовна култура
развој кроз историју

- усвајање знања о картографији, врстама
карата и њиховим основним одликама

Елементи карте- математички, -информатика и рачунарство
географски, допунски

- развијање моторичких способности уз
коришћење материјала, прибора и алатаза
израду једноставних модела и креативног
изражавања

Картографски знаци и географски
називи на картама
Представљање рељефа на картама
Подела карата према размери и

- развијање способности уочавања основних
својстава објеката, појава и процеса,
њихове повезаности и условљености

- подстицање
и
развијање
основних
елеменаталогичког мишљења и развијање
географског начина мишљења

садржини
Оријентација
у
простору,
оријентација
карте
помоћу
компаса, мерења на карти

3.

СТАНОВНИШТВО

Географско
проучавање -историја
становништва, насељавање света у
праисторији и појава првих -математика
цивилизација
-информатика и рачунарство
Број становника на Земљи и -техника и технологија
насељеност Земљине површине
-ликовна кулутура
Природно кретање становништва
Миграције становништва
Структуре становништва
Неравномеран
популациони
развој, популациона политика и
развијеност

- схвата како се одређује положај тачке на
планети
- разуме значај оријентације у простору
- развија вештине читања карте и њене
употребе
 одређује математичко-географски положај
на Земљи
 анализира, чита и тумачи општегеографске
и тематске карте
 оријентише се у простору користећи
компас, географску карту и сателитске
навигационе системе

-доводи у везу размештај светског
становништва
са
природним
карактеристикама простора
-анализира
компоненте
популационе
динамике и њихов утицај на формирање
укупних демографских потенцијала на
примерима Србије, Европе и света
- анализира различита обележја светског
становништва и развија свест о солидарности
између припадника различитих социјалних,
етничких и културних група

4.

НАСЕЉА

Појам,
појава,
положај
размештај насеља на Земљи
Величина,
насеља

функције

и

и -историја

типови

Појам и одлике, типови села и
процеси у руралном простору
Појам
и
одлике
града,
урбанизација,
функције
и
привлачност градова

-анализира географски положај насеља
- објашљава континуиране процесе у развоју
-информатика и рачунарство насеља и даје примере у Србији, Европи и
свету
-математика
- доводи у везу типове насеља и урбане и
-биологија
руралне
процесе
са
структурама
становништва,
миграцијама,
економским
и
-познавање
природе
и
глобалним појавама и процесима
друштва
 доводи
у везу размештај светског
-физика
становништва
са
природним
карактеристикама простора
 анализира

Унутарградски простор, град и
околина,
конурбације
и
мегалополиси

компоненте
популационе
динамике и њихов утицај на формирање
укупних демографских потенцијала на
примерима Србије, Европе и света

 анализира

различита обележја светског
становништва
и
развија
свест
о
солидарности
између
припадника
различитих
социјалних,
етничких
и
културних група

5.

6.

Појам
привреде,
привредне
делатности и привредни сектори
Појам и подела пољопривреде и
фактори који утичу на њен развој
Пољопривреда и животна средина
Земљорадња и сточарство
Енергетски ресурси и њихово
коришћење
Појам
индустрије
,
индустријализација
и
подела
индустрије
Фактори размештаја индустрије,
индустријски простори у свету и
утицај индустрије на животну
средину
Појам и подела саобраћаја
Туризам, фактори развоја и
типови туристичких простора
Ванпривредне делатности
Развијени и неразвијени региони и
државе, савремени геоекономски
односи
Концепт одрживог развоја

-историја

Појам државе и настанак првих
ДРЖАВА
И
држава
ИНТЕГРАЦИОНИ
ПРОЦЕСИ
Географски положај државе
Величина државе, компактност
територије и облик владавине

-историја

ПРИВРЕДА

Главни град и границе држава

помоћ географске карте анализира утицај
природних и друштвених фактора на развој и
-познавање
природе
и размештај природних делатности
друштва
-доводи у везу разместај приредних објеката
-информатика и рачунарство и квалитет животне средине
- вреднује алтернативе за одрживи развој у
-математика
локалној среднини, Србији, Европи и свету
-доводи у везу типове насеља и урбане и
-биологија
руралне
процесе
са
структурама
становништва, миграцијама, економским и
глобалним појавама и процесима;

-математика
-ликовна култура
-информатика и рачунарство
-музичка култура

-уз

-објасни политичко- географску структуру
државе
-представи процесе који су довели до
формирања
савремене
политичкогеографске карте света
 објасни како се издвајају географске регије
-илуструје уз помоћ карте најважније
географске објекте, појаве и процесе на

Промене на политичкој карти -биологија
Европе после Другог светског рата
Промене на политичкој карти
света после Другог светског рата
Међународне организације –ЕУ,
ОУН,НАТО, Г-7, Г-8

простору Европе

7.

ГЕОГРАФИЈА
ЕВРОПЕ

Појам
географске
регионализација

регије

и -историја

-објасни како се издвајају географске регије;

-математика

Име, географски положај, границе -ликовна култура
и величина европе
-информатика и рачунарство
Разуђеност обале Европе
-музичка култура
-биологија
Рељеф и клима Европе
-економија
-етнологија
Воде и биљни свет Европе

-илуструје уз помоћ карте најважније
географске објекте, појаве и процесе на
простору Европе

Становништво и религије Европе
Насеља Европе
Привреда и фактори
привреде Европе

развоја

Географске регије Европе
Кључни појмови садржаја: географска карта, становништво, насеља, привреда, држава, регије, Европа.
ТЕХНИКЕ
И
МЕТОДЕ РАДА
-монолошкодијалошка
-илустративнодемонстративна
-текстуална
-интерактивна
мултимедијална
-кооперативна
-метода
дискусије
смисленовербално

АКТИВНОСТ
УЧЕНИКА
-слуша наставника
-активно учествује у
разговорима
и
дискусијама
-записује у свеску,
црта, моделира
-замишља,
анализира,
апстрахује
и
конкретизује
-самостално
се
ангажује
кроз

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА
-припрема, организује
и реализује наставу
-врши
евалуацију
свога
рада
и
постигнућа ученика
-објашњава,
врши
хоризонталну
и
вертикалну
корелацију
,
илуструје, поставља
питања и проблеме
-храбри
ученике,

РЕСУРСИ

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА

-наставници
-ученици
-родитељи
-локална
самоуправа
-учионица и
школа
-наставни и
дидактични
материјали и
средства
-Интернет

-формативно и сумативно оцењивање
-идентификација ситуација у којима ће ученици стећи
и показати понашање у складу са исходима
-квалитет израде домаћих задатака или модела
-квалитет и квантитет ученичких излагања
-активности на часовимаа, ангажованост током
наставе, учествовање у огледним часовима, сајму
науке
-инструменти за праћење постигнућа: тестови,
цртежи, панои, квалитет ангажовања унутар
пројекатаи група
-рад кроз остале облие наставе (допунска, додатна

рецептивна
експериментална
-технике цртања,
писања, бојења
техника
моделовања
(нпр.
облик
Земље
или
планетаријум)

УПУТСТВО

домаће задатке и
истраживања
по
литератури
-учествује
у
пројектима
или
групном раду
-описује, упоређује,
памти,
изводи
закључке
-излаже самостално
чињенице
-остварује
вертикалну
и
хоризонталну
корелацију
-повезује теорију и
праксу

ЗА

мисаоно их ангажује,
иницира
процес
учења
по
диреренцираном
приступу ученицима
-слуша
ученике,
процењује атмосферу
у
учионици,
прилагођава наставу
могућностима
ученика и одељења
-апстрахује,
конкретизује
чињенице, анализира
и синтетише квантум
знања свог а и
ученичког
-указује на повезаност
између теоријских и
практичних знања
-подстиче
развој
хармонијске личности
ученика

-лична
искуства
ученика
-библиотека
(школска,
градска,
лична)

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО

настава и географска секција)

ОСТВАРИВАЊЕ

ПРОГРАМА

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Програм
наставе
имајући

оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању процеса
и
учења.
Улога
наставника
је
да
контекстуализује
дати
програм
потребама
конкретног
одељења
у виду: састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће

користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и
потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и препоручених садржаја, образовних
стандарда за крај обавезног образовања, циљева и исхода образовања и васпитања, кључних компетенција за
целоживотно учење, предметних и општих међупредметних компетенција наставник најпре креира свој годишњи
(глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Наставник има слободу да сам
одреди
број
часова
за
дате
теме
у
годишњем
плану.
Предметни исходи су дефинисани у складу са ревидираном Блумовом таксономијом и највећи број њих је на
нивоу примене. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета.
Од наставника се очекује да операционализује дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему,
тако
да
тема
буде
једна
заокружена
целина
која
укључује
могућа
међупредметна
повезивања.
У
фази
планирања
и
писања
припреме
за
час
наставник
дефинише
циљ
и
исходе
часа.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Дати садржаји
Становништво,

су

препоручени и распоређени у седам тематских целина:
Насеља,
Привреда,
Држава
и
интеграциони

Друштвена
процеси

географија, Географска карта,
и
Географија
Европе.

У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку школске године упути ученике на самостални рад
тако што ће сваки ученик добити задатак да обради по једну европску државу. Кроз све теме друштвене
географије које изучавају у шестом разреду, самостално, у паровима или у групама, ученици ће уз помоћ
наставника, расположивих статистичких извора, картографске грађе и средстава ИКТ-а (интернет извори, презентације:
Поwер Поинт, Прези, Едмодо, Кахоот квизове, и др.) обрађивати појединачне државе Европе (нпр. природни
прираштај,
миграције,
велики
градови,
рударство,
пољопоривреда
Русије,
Немачке,
Словеније,
итд.).
До
краја
школске године, ученици ће имати детаљан преглед друштвених одлика по одабраним државама, а онда ће
добијене материјале удруживати како би добили регионално-географске приказе. На овај начин ученици ће бити у
могућности да сагледају синтетички карактер регионалне географије у односу на појединачне дисциплине опште
(физичке
и
друштвене)
географије
које
карактерише
примена
аналитичких
научних
метода.

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

налази.
стално

Свака активност
оспособљавати

на

часу
за

служи
процену

за

континуирану
сопственог

процену
напредка

напредовања ученика.
у
остваривању

Неопходно
исхода

је

ученике
предмета.

Како
ниједан
од
познатих
начина
вредновања
није
савршен,
потребно
је
комбиновати
различите
начине
оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког
вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и
побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу
да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму
да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата
праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.
На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и садржаја
оцењивања
знања
и
умења
(процењивања
постигнућа)
ученика
водећи
рачуна
о
адекватној
заступљености
сумативног и формативног оцењивања. Будући да се у новим програмима наставе и учења инсистира на
функционалним знањима, развоју међупредметних компетенција и пројектној настави, важно је да наставници
на почетку школске године добро осмисле и са ученицима договоре како ће се обављати формативно оцењивање.
Оно за циљ има да укаже ученику на чему треба и колико додатно да ради, као и да развија мотивацију код
ученика. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре критеријуме и елементе
формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки тестови,
познавање географске карте,...).

МАТЕМАТИКА
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима,
знањима и вештина- ма, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици,
спо- собност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у
даљемшколовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој
математичких појмова.
Годишњи фонд часова

144 часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
прочита,
запише,
упореди
и
представи на бројевној правој целе и
рационалне бројеве (записане у облику
разломка или у децималном запису);
– одреди супротан број, апсолутну
вредност и реципрочну вредност
рационалног броја;
– израчуна
вредност једноставнијег
бројевног израза и реши јед- ноставну
линеарну једначину и неједначину у
скупу рационалних бројева;
– реши
једноставан проблем из
свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну једначину или
неједначину;
– примени пропорцију и проценат у
реалним ситуацијама;
– прикаже податке и зависност између
–

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

Скуп целих бројева (Z). Супротан број.
Апсолутна вредност целог броја.
ЦЕЛИ
Приказ целих бројева на бројевној правој.
Упоређивање целих бројева. Основне
БРОЈЕВИ
рачунске операције у скупу Z и њихова
својства. Изрази са целим бројевима.
Први део
Скуп рационалних бројева. Супротан
број.
Апсолутна
вредност
рационалног броја.
Приказ рационалних бројева на
бројевној правој. Упоређивање
рационалних бројева.
РАЦИОНАЛНИ Основне рачунске операције у скупу Q и
њихова својства. Изрази са рационалним
БРОЈЕВИ
бројевима.
Једначине и неједначине:
ax + b = c; ax + b ≤ c; ax +
b < c; ax + b ≥ c; ax + b >
c ( a, b, c Î Q, а ≠ 0).
Други део
Координатни систем. Приказ

података у координатном систему.
две величине у координатном систему
Приказ зависности међу величинама.
(стубичасти, тачкасти и линијски
Размере, пропорције
дијаграм);
и проценти.
– тумачи податке приказане табелом и
графички;
Директна
– класификује троуглове односно
пропорционалност.
Обрнута пропорционалност.
четвороуглове на основу њихових
својстава;
– конструише углове од 90° и 60° и
Први део
користи њихове делове за конПојам троугла. Обим троугла.
струкције других углова;
Једнакокраки и једнакостранични
– уочи одговарајуће елементе подударних
троуглови. Висина троугла. Углови
троуглова;
– утврди да ли су два троугла подударна
троугла. Збир углова троуглова.
Врсте троуглова премаугловима.
на основу ставова подудар- ности;
Однос између страница и углова
– конструише троугао, паралелограм и
ТРОУГАО
троугла. Неједнакост троугла.
трапез на основу задатих елемената
Конструкције неких углова (60°,
(странице и углови троуглова и
120°, 30°, 45°, 75°, 135°) Други део
четвороуглова
и
дијагонала
Основне конструкције троуглова.
Појам подударности и
четвороугла);
ставови подударности.
– примени својства троуглова и
Централна симетрија и
четвороуглова у једноставнијим
подударност.
проблемским задацима;
Осна симетрија и подударност.
– сабира и одузима векторе и користи их у
Центар описане и уписане кружнице
реалним ситуацијама;
троугла.
– одреди центар описане и уписане
Четвороугао. Углови четвороугла. Збир
кружнице троугла;
углова четвороугла. Паралелограм.
– примењује особине централне и осне
Особине паралелограма. Услови да
симетрије и транслације у
четвороугао будепаралелограм.
једноставнијим задацима;
ЧЕТВОРОУГА Ромб,
– израчуна
површину троугла и
правоугаоник и
О
четвороугла користећи обрасце или
квадрат.
разложиву једнакост.
Конструкцијa
паралелограма.
Сабирање и одузимање вектора.

ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛ
А И ТРОУГЛА

Множење вектора бројем. Трапез.
Особине трапеза.
Средња
линија
троугла и трапеза.
Конструкције
трапеза.
Делтоид.
Појам површине фигуре, површина
правоугаоника и квадрата. Једнакост
површина подударних фигура.
Површина паралелограма, троугла,
трапеза. Површина четвороугла с
нормалним дијагоналама.

Кључни појмови садржаја: цео број, апсолутна вредност, рационалан број, изрази, једначине и неједначине, координатни
систем, пропорција, конструкције углова, троуглова и четвороуглова, паралелограм, ромб, трапез, делтоид, центар описаног и
уписаног круга, површине троуглова и четвороуглова.
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

При избору садржаја и писању исхода за предмет Математи- ка узета је у обзир чињеница да се учењем математике ученици
оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријскихпроблема, комуникацију математичким језиком,
математичко резо-новање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета ичињеница да сам процес учења
математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја часовапредмета и
неопходности стицања континуираних знања.

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, требада се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за шта ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и
дефинисане резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усва- јају основне математичке
концептеовладавају основним мате-матичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања
и вештина и комуникацију математичким је- зиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних
компетенција као што су комуникација, рад са подацима и инфор- мацијама, дигитална компетенција, решавање проблема,
сарадњаи компетенција за целоживотно учење.
Предлог за реализацију програма
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони пре- длог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и си- стематизацију градива). Приликом израде оперативних
планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива,
утврђивање и уве- жбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), во- дећи рачуна о циљу предмета и
исходима.
Цели бројеви (24; 9 + 15)
Рационални бројеви (50; 18 + 32)
Троугао (24; 9 + 15)
Четвороугао (22; 8 + 14)
Површине фигура (16; 6 + 10)
У програму су садржаји појединих тема подељени на два дела, због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема:
1. Цели бројеви;
2. Троугао – први део;
3. Рационални бројеви – први део;
4. Троугао – други део;
5. Рационални бројеви – други део;
6. Четвороугао;
7. Површина четвороугла.
Предложена подела тема и редослед реализације нису обаве- зни за наставнике, већ представљају само један од могућих
модела.
Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 часова.
I.

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Програм усмерава наставника да наставни процес конципирау складу са дефинисаним исходима, односно да планира како
да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, актив- ности и технике за рад са ученицима. Дефинисани

исходи пока- зују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и
свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих
планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и
брже остварити, док је за одређене исходе потреб- но више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе
треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода.
При обради нових садржаја, треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да
уче- ници самостално откривају математичке правилности и изводе за-кључке. Основна улога наставника је да буде
организатор настав- ног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник
и друге изворе знања, како биусвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању
разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса,
подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини инте- ресантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада
зависи однаставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног
одељења и индивиду- алних карактеристика ученика.
II.

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Цели бројеви

Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, на- стаје систем целих бројева Z, као скуп који је допуњен
негативнимцелим бројевима и на који се, са N0, такође проширује значење
операција и релација..
Први корак у овом проширењу чини додавање негативних целих бројева скупу N0, а природни бројеви у том ширем скупу
слове као позитивни цели бројеви. Уз то треба истаћи значење тих бројева које они имају на разним скалама
(термометарској, табли лифта, приказивању прихода и расхода...). Указати на температуре
– 5оС,

тастер лифта који носи ознаку – 1, стање на личном рачуну које има ознаку 40 000 динара и – 40 000 динара. У том
смислу, по-жељно је, на конкретним примерима, на разним скалама приказати неке позитивне и негативне температуре,
нека позитивна и нега- тивна финансијска стања, надморску висину...
Ако је n ознака за природне бројеве, онда ће –n бити ознака за негативне целе бројеве и при том:
– n и – n чине пар супротних бројева,

– n је апсолутна вредност за оба броја: n и –n.
– броју – n супротан је број n, тј. – ( –n) = n.

Поређење целих бројева ослања се интуитивно на њиховом представљању тачкама на бројевној правој и прати представу о
ра- спореду тих тачака. Уз ту представу иде и она о усмереној дужи као „ходу” од тачке нула до тачке која представља тај
број. Треба нагластити да, када се бројевна права позитивно оријентише, кре- тање у супротном правцу генерише негативне
бројеве. У том кон- тексту треба указати и на геометријско тумачење апсолутне вред- ности целог броја и потенцирати
апсолутну вредност целог броја као одстојање тачке од (координатне) нуле, истичући да цео број ињему супротан број
имају једнаке апсолутне вредности, тј. једнакаодстојања од (координатне) нуле.
Сабирање у скупу Z интерпретира се као настављање „ходо- ва” тј. надовезивање усмерених дужи, у смислу да 3 + 5
предста- вљање наставак „кретања” у истом смеру, а да 3 + (–5) представљакретање за 3 јединице у позитивном смеру и
потом 5 јединица у негативном смеру. После рада са конкретним примерима (који би били систематски груписани и
записивани, као на пример, 7 + 5, 7
+ (–5), (–7) + 5, (–7) + (–5) ) треба прећи на формалну дефиницију збира целих бројева. Та формализација може уследити и
касније, када ученици у потпуности овладају сабирањем целих бројева. Много је важније да ученици суштински схвате
алгоритам сабира- ња и да тачно извршавају сабирање, него да знају да искажу дефи- ницију, а не знају да је примене.
Особине сабирања целих бројева (комутативност и асоција- тивност) такође треба приказати кроз конкретне примере. Једноставно треба показати да 7 + (–5) има једнаку вредност као и (–5) +7, тј. да је потпуно свеједно да ли се „крећемо” прво у
позитивном смеру за 7 јединичних дужи или у негативном смеру за 5 јединич- них дужи.
Одузимање у скупу Z дефинише се као сабирање са супрот- ним бројем, па је потребно истаћи да је у скупу Z та операција увек изводљива, тј. да више није неопходно да умањеник буде већи или једнак од умањиоца.
Приликом увођења множења у скупу Z, први корак је опет интуитиван. То, на пример, значи да проблем множења 3 × 2 поново сводимо на продужено сабирање, тј. на релацију 3 × 2 = 2 + 2 +
2. Аналогно и проблем 3 × (–2) сводимо на релацију 3 × (–2) = (–2)
+ (–2) + (–2) и кроз низ сличних примера долазимо до правила за множење позитивног и негативног целог броја.
Али и до важних последица, а то је да је n × (–1) = (–1) × n =1 × (–n) = (–n) × 1 = – n. тј. да је n × (–m) = n × (–1) × m = – n ×
m. Остаје да се објасни случај множења два негативна цела броја па производ (–3) × (–2) записујемо као (–3) × (–2) = –3 × (–2) = –(–6) = 6 (на основу већ познате једнакости – (–n) = n).
Уопштеније(–n) × (–m) = –n × (–m) = – (–n × m) = n × m.
Свуда прво долазе конкретни примери множења, па се после њих дају опште формулације. Својства комутативности и
асоција- тивности множења илуструју се прво на конкретним примерима, а тек потом се и формално изводе на основу

дефиниције множења. На сличан начин, преко примера и кроз задатке, треба илустрова- ти и својство дистрибутивности.
Кроз примере треба и показати да скуп Z није затворен за дељење, тј. да количник два цела броја није увек цео број.
Уврстимо и ову важну напомену: наративно изражавање де- финиција и својстава је дидактички врло оправдано, али тек
када ученици стекну искуство кроз примере и задатке треба дати пре- цизну математичку формулацију (а не да се прво
искажу правила, а потом да се на основу датих правила решавају задаци).
На крају ове теме треба дати преглед основних својстава опе- рација у скупу Z користећи a, b, c итд. као ознаке за променљиве
(ане оне којима се истиче знак целог броја).
Рационални бројеви
Проширивање скупа ненегативних рационалних бројева тече на потпуно аналоган начин као и проширивање скупа N0, при
чемусе треба позивати на одговарајуће поступке примењене у случају конструкције система Z и тиме скраћивати излагање.
Када је r Q+, негативне рационалне бројеве треба означавати пишући –r и избегавати непотребно нагомилавање заграда.
Дељење у систему рационалних бројева Q осмишљава се као множење реципрочним бројем, па треба истаћи да је сад та
операција увек изводљива (семдељења нулом, кад треба рећи да такво дељење нема смисла). На крају, систематизују се
основна својства операција у скупу Q.
Решавање линеарних једначина и неједначина обрађиватипосле проширења бројевних система до скупа Q рационалних
бројева. Тек у овом скупу je то решавање изводљиво без познатих ограничења. Позната правила решавања једначина и
неједначина наведеног облика треба повезати и објаснити одговарајућим осо- бинама операција у скупу Q: ако је a = b,
онда је a + c = b + c, ако је a < b онда је a + c < b + c итд. На пример, неједначина 5 – 3x < 6 се може решавати следећим
корацима: 5 < 6 + 3x (обема странама додато 3x), –1 < 3x (обема странама додато –6), 3x > –1, x > –⅓ (обестране помножене
са ⅓). Пожељно је приликом објашњавања ко- ристити модел теразија. Кад се бирају нешто сложенији примери једначина и
неједначина, непозната треба да фигурише само један- пут (на пример, 3·(7x – 4) = 25). Решавајући текстуалне проблеме
састављањем и решавањем одговарајућих једначина и неједначи- на, утврђују се научени поступци и сагледава њихова
примена.
У делу који се односи на примену, најпре увести појам ко- ординатног система (апсцисна и ординатна оса, јединична дуж,
квадранти), као и појам координата као уређеног пара који одре- ђује положај тачке у координатној равни. У овом делу
постоји мо-гућност за понављање појмова из претходне године, одређивање осно и централно симетричних тачака и
објеката у координатном систему у односу на координатне осе и координатни почетак, као и транслације тачака или
познатих геометријских објеката за зада- ти вектор. Обрадити одређивање растојања између две тачке само када оне имају
једнаке вредности апсциса или ордината, а одре- ђивање средишта дате дужи у координатном систему повезати са појмом
аритметичке средине из петог разреда.
Након усвајања основних појмова, ученици могу да проширезнања из петог разреда и приказују податке о зависним
величина- ма табелама, тачкастим, линијским или стубичастим дијаграмима (и са вишеструким стубићима). Важно је да се
ученици оспособе да „читају” графиконе и уочавају зависности међу величинама и услучајевима када оне нису приказане

директно на графикону или табели (пређени пут ‒ брзина, број килограма ‒ цена и сл.). У овомделу ученици би на једном
делу часова, када савладају основне појмове, могли да се оспособе за елементарно коришћење неког одбесплатних
динамичких софтвера за приказивање објеката у коор- динатном систему и за цртање дијаграма.
Након понављања о појму размере из претходног разреда, увести појам пропорције и коефицијента пропорционалности.
Об- раду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање са већ познатим садржајима Математике (проценти) и
других пред- мета (Физика, Географија, Биологија, Информатика) у циљу изра- чунавања непознатог члана пропорције.
Кроз практичне примере, увести појам директне и обрнуте пропорционалности уз приказ зависности директне пропорционалности у координатном систему. Директну пропорционалност приказивати графички у координатном систему и условом
у = kх, при чему се не уводи општи појам функције, а може се поменути назив график линеарне функције. График линеарне
функције пове- зати са практичним примерима из свакодневног живота и других предмета.
Троугао
Основни циљ наставе геометрије је да се настави прелаз, за- почет у петом разреду, са нивоа визуелизације на ниво
анализира- ња и апстракције са првим корацима према дедукцији. Због тога треба инсистирати на правилним
формулацијама, закључивању, коришћењу логичких везника (и, или, ако...онда), али не треба претеривати у строгости код
појединих дефиниција и доказа. Изу- зетно је значајно да се садржаји повезују са познатим појмовима и тврђењима из
претходних разреда. У неким једноставнијим ситуа- цијама дати потпуне доказе тврђења.
Појам троугла повезати са познатим појмом затворене изло- мљене линије, а обим троугла повезати са збиром дужина
дужи.
Повезати тврђење о збиру унутрашњих углова троугла са по- знатим својствима трансверзалних углова и анализирати
својства спољашњих углова троугла. Ученике навикавати да систематски ипрецизно користе одговарајуће ознаке при
обележавању страница, темена и углова троугла. Инсистирати да класификацију троуглована оштроугле, правоугле и
тупоугле усвоје сви ученици.
Појмове једнакокраког и једнакостраничног троугла повезати са осном симетријом и инсистирати да ученици прихвате да се
на- спрам једнаких углова у троуглу налазе једнаке странице и обрнуто. Објаснити чињеницу да се наспрам дуже странице у
троуглу налази већи угао и обрнуто, као и теорему о неједнакости троугла.
Увести висину троугла као дуж која садржи теме троугла и нормална је на праву одређену наспрамном страницом, али не помињати ортоцентар, који је предвиђен за седми разред. Конструк- ције висине лењиром и шестаром повезати са знањима из
петог разреда – конструкцијом нормале из тачке на праву.
Објаснити најпре конструкције углова од 90° и 60°, а за- тим увежбати конструкцију симетрале угла лењиром и шестаром и
подсетити ученике на конструктивно сабирање и одузимање углова. На овај начин конструисати углове од 30°, 15°, 7°30’,
75°, 22°30’, 52°30’ и друге углове. Указати на разлику између конструк- ције неког угла и цртања помоћу угломера.

Јасно истаћи да је у (геометријским) конструкцијама дозво- љена употреба само обичног лењира и шестара. Важно је са ученицима поновити конструкције нормале на праву из дате тачке и паралеле дате праве кроз тачку која не припада тој правој.
Након претходних уводних садржаја о троуглу, обрадити основне конструкцијe троуглова: (СУС) конструкција троугла када
су дате дужине две странице и величина угла између њих; (УСУ) конструкција троугла када је дата дужина једне странице и
мера углова који на њу належу; (ССС) конструкција троугла када су дате дужине све три странице; (ССУ) конструкција
троугла када су дате дужине две странице и величина угла наспрам веће од њих. Сваку од основних конструкција треба да
прати одговарајуће твр- ђење о одређености страница и углова троугла. Нпр. тврђење за СУС конструкцију треба да гласи:
ако су дате две странице тро- угла и угао између њих, онда су одређене величине свих углова и свих страница тог троугла. На
примерима илустровати ситуаци- је када није могуће конструисати одговарајући троугао: у случају УСУ ако је збир датих
углова већи од 180°; у случају ССС ако дате дужи не задовољавају неједнакости троугла. На примерима пока- зати да у
случају када су задате две странице и угао наспрам краће од њих постоје три могућности (задатак има два решења, једно решење или нема решења), али не инсистирати на оваквим задаци- ма. На часовима вежбања, кроз задатке истицати
специфичности у вези са конструкцијама једнакокраких, једнакостраничних и пра- воуглих троуглова. (Сложеније
конструкције троуглова планиране су за седми разред.)
Обрада појма подударности међу троугловима природно се дели на три фазе. У првој фази увести појам подударности
ослања- јући се на визуелну перцепцију и геометријску интуицију ученика. Два троугла сматрамо подударним ако се један од
њих може пре- нети тако да потпуно поклопи други, односно ако се ти троуглови разликују само по свом положају (у равни)
и осим тога не постоји било каква друга разлика међу њима (по облику и димензијама). У овој фази, најважније је да ученици
уочавају парове одговарају- ћих страница и парове одговарајућих углова два подударна троу- гла. Друга фаза је упознавање
са ставовима подударности. Тврђе- ња СУС, УСУ, ССС, ССУ, раније формулисана у вези са основним конструкцијама, треба
да послуже за формулацију одговарајућих ставова. Нпр. тврђење СУС треба да буде преформулисано у став СУС: Ако су две
странице и њима захваћени угао једнаки двема страницама и њима захваћеним углом другог троугла, онда су ти троуглови
подударни. У другој фази од ученика захтевати примену ставова само у најједноставнијим случајевима. Прецизније, треба се
ограничити искључиво на задатке:
–у

којима су дата (нацртана или описана) два троугла за које се непосредно (са слике или из текста) могу уочити једнакости
из услова неког става;

–у

којима се захтева од ученика да уочи који став се може применити и да одреди једнакост осталих парова одговарајућих
страница, односно углова.

Кроз задатке наведеног типа истицати специфичности у слу- чајевима када треба утврдити подударност једнакокраких,
једнако- страничних, односно правоуглих троуглова. У трећој фази обраде подударности, применом ставова треба извести
особине централне и о сне симетрије које су ученицима познате из петог разреда. Ова-ква примена ставова подударности
пре свега се односи на детаљнаобјашњења наставника, кроз која ће ученици постепено усвајати дедуктивни начин
закључивања. Доказати најважнија тврђења о симетрали дужи и симетрали угла и из њих касније извести одго- варајуће

закључке о центру описане и уписане кружнице троугла. (У седмом разреду биће обрађени појмови ортоцентар, тежишна
дуж и тежиште, особине у вези са њима, као и сложеније приме-не ставова подударности.)
Четвороугао
У овој области треба обрадити дефиниције и основна свој- ства четвороуглова: паралелограма, квадрата, правоугаоника,
ром- ба, трапеза и делтоида. Истицати и логичку повезаност ових фигу- ра (квадрат је правоугаоник, правоугаоник је
паралелограм, ромб је паралелограм). Посебно је важно нагласити да све особине па- ралелограма задовољавају и квадрат,
правоугаоник и ромб, али да и сваки од њих има своје специфичне особине. Велики број особи- на троуглова треба
поновити и искористити приликом откривања особина четвороуглова.
Запазити да се четвороугао разлаже на два троугла (дијагона- лом), ослањајући се на теореме о угловима троуглова доћи до
одго-варајуће теореме о угловима четвороуглова. Паралелограму посве- тити највећу пажњу и пре свега обновити научено о
паралелограмуу петом разреду. На основу наученог о паралелограму у петом ра- зреду као и наученог о подударности
троуглова и централној си- метрији, осној симетрији и транслацији у шестом разреду, изводе се особине паралелограма и
услови да четвороугао буде паралело- грам. Важно је доказати својства паралелограма. Нагласити да су тачни и обрати
неких теорема у вези са паралелограмом.
Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извођењу једноставнијих конструкција поменутих
геометриј- ских фигура и конструкције са њима повезаним елементима (ду- жима, угловима и дијагоналама). Сваки задатак
са конструкцијом искористити за обнављање основних особина четвороугла који се конструише.
Обновити појам усмерених дужи и вектора (интезитет, пра- вац, смер, једнакост вектора). Увести појам супротног вектора и
множења вектора бројем. Објаснити поступак сабирања вектора надовезивањем вектора. Повезати сабирање вектора са
паралело- грамом, дијагоналом паралелограма. Одузимање вектора увести као сабирање вектора при чему се један вектор
сабира са супрот- ним вектором другог вектора.
Трапез дефинисати као четвороугао који има тачно један парпаралелних страница. Разлагањем трапеза на паралелограм и
тро- угао или паралелограм и два троугла проучити његова својства. Такође, иста разлагања применити приликом
конструкције трапезаи тако извођење конструкције трапеза свести на оне конструкције које су ученицима већ познате. Код
увођења појма средње линије троугла и трапеза и њихових својстава треба се ослонити на знањао векторима.
Увести појам и особине делтоида. Није предвиђена конструк- ција делтоида.
Површина четвороугла и троугла
Појам површине, којој је посвећено доста пажње, ученицису упознали у првом циклусу. Важно је обновити јединице које
се користе за мерење површине. Показати и израчунавање површиненеких једноставнијих фигура нацртаних у квадратној
мрежи, при чему је један квадрат те мреже изабран за јединицу мере

. Једна- чење површина геометријских фигура осмишљава се на класични начин, ослањајући се на појмове разложиве
једнакости. При томе се узима да су површине подударних троуглова једнаке.
Полазећи од формуле за површину правоугаоника, допуњава- њем и разлагањем, изводе се формуле за површину
паралелогра- ма, троугла и трапеза. Обрадити израчунавање површине четворо- углова са нормалним дијагоналама:
квадрат, ромб, делтоид, као и израчунавање површине произвољног четвороугла разлагањем на познате геометријске
фигуре. Укључити практичне примене рачу- нања површина реалних објеката, и кроз ту примену константно обнављати
јединице за мерење дужине и површине. Осим тога, ва-жно је обрадити и ситуације у којима се рачуна површина фигура
задатих у координатном систему.

III.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености
исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развојаи напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном
проце- ном нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања,
активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у гру- пи, тестови) помаже наставнику да
сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака актив- ност је добра прилика за
роцену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују
сопствени напредак у учењу.

ФИЗИКА
Циљ: Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање
основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о
физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких
закона у свакодневном животу и раду.
Годишњи фонд часова; 72 часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће бити у стању да:
– разликује врсте кретања
према облику путање и према
промени брзине и одређује
средњу брзину;
-објашњава узајамно деловање
тела у непосредном додиру
(промена брзине, правца и
смера кретања, деформација
тела) и узајамно деловање тела
која нису у непосредном
додиру
(гравитационо,
електрично
и
магнетно
деловање);
- разликује деловање силе
Земљине теже од тежине тела;
повезује масу и инерцију,
разликује масу и тежину тела,

ОБЛАСТ/ТЕМА

УВОД У ФИЗИКУ

САДРЖАЈИ
Физика као природна наука.
Физика и математика. Физика и техника.
Физика и медицина.
Методе истраживања у физици (посматрање,
мерење, оглед...).
Огледи који илуструју различите физичке појаве
(из свакодневног живота).
Демонстрациони огледи:
– Како савити млаз воде?
– Мехури од сапунице имају облик сфере, зашто?
– Када настаје електрично пражњење?
– Направи дугу.
– Опишимо лик предмета у равном и сферном
огледалу.
Улога мерења у физици и у свакодневном животу
(мерење времена, дужине, површине и
запремине...).
Кретање у свакодневном животу. Релативност
кретања. Појмови и величине којима се описује

препознаје их у свакодневном
животу и решава различите
проблемске задатке (проблем
ситуације);
-демонстрира утицај трења и
отпора средине на кретање
тела и примењује добре и лоше
стране
ових
појава
у
свакодневном животу;
-демонстрира појаву инерције
тела, деформације тела под
дејство
силе,
узајамно
деловање наелектрисаних тела
и узајамно деловање магнета,
притисак чврстих тела и
течности;
– разликује преношење силе
притиска кроз чврста тела и
течности и наводи примере
примене (хидраулична преса,
кочнице аутомобила, ходање
по снегу...);
– познаје
примену
хидростатичког притисака
(принцип рада водовода,
фонтане);
– изражава физичке величине у
одговарајућим
мерним
јединицама
међународног
система (SI) и разликује
основне и изведене физичке
величине,
претвара
веће
јединице у мање и обрнуто

КРЕТАЊЕ

СИЛА

кретање (путања, пут, време, брзина, правац и
смер кретања). Векторски карактер брзине.
Подела кретања према облику путање и брзини
тела. Зависност пређеног пута и брзине од времена
код равномерног праволинијског
кретања.
Променљиво праволинијско кретање. Средња
брзина.
Демонстрациони огледи:
– Кретање куглице по Галилејевом жљебу.
– Кретање мехура ваздуха (или куглице) кроз
вертикално постављену дугу провидну цев са
течношћу.
Лабораторијска вежбе
1. Одређивање средње брзине променљивог
кретања тела и сталне брзине равномерног
кретања помоћу стаклене цеви са мехуром (или
куглицом).
Узајамно деловање два тела у непосредном додиру
и последице таквог деловања: покретање,
заустављање и промена брзине тела, деформација
тела (истезање, сабијање, савијање), трење при
кретању тела по хоризонталној подлози и отпор
при кретању тела кроз воду и ваздух.
Узајамно деловање два тела која нису у
непосредном додиру (гравитационо, електрично,
магнетно). Сила као мера узајамног деловања
два тела, правац и смер деловања. Векторски
карактер силе. Слагање сила истог правца.
Процена интензитета силе демонстрационим
динамометром. Сила Земљине теже. Тежина тела
као последица деловања силе
Земљине теже. Демонстрациони огледи.

(користи префиксе микро,
мили, кило, мега);
- процењује вредност најмањег
подеока
код
мерних
инструмената
(односно,
тачност мерења);
– мери тежину, дужину, време,
запремину и масу и на основу
мерених вредности одређује
густину и притисак;
– одређује средњу вредност
мерене величине и грешку
мерења;
– решава
квалитативне,
квантитативне и графичке
задатке
(брзина,
тежина,
густина, притисак чврстих тела
и течности...)

МЕРЕЊЕ

Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при
клизању и котрљању. Слободно падање
Привлачење и одбијање наелектрисаних тел
Привлачење и одбијање магнета.
Основне и изведене физичке величине и њихове
јединице (префикси микро, мили, кило, мега).
Међународни систем мера.
Мерила и мерни инструменти (опсег и тачност).
Директно и индиректно мерење.
Појам средње вредности мерене величине и
грешке мерења при директним мерењима.
Демонстрациони огледи.
– Мерење дужине (метарска трака, лењир),
запремине (мензура) и времена (часовник,
хронометар).
Приказивање неких мерних инструмената (вага,
термометри, електрични инструменти).
Лабораторијске вежбе
1. Мерење димензија тела лењиром са
милиметарском поделом.
2. Мерење запремине чврстих тела неправилног
облика помоћу мензуре.
3. Мерење еластичне силе при истезању и
сабијању опруге.
4. Мерење силе трења при клизању или котрљању
тела по равној подлози.
Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов
закон механике).
Маса тела на основу појма о инертности и о
узајамном деловању тела.
Маса и тежина као различити појмови.
Мерење масе тела вагом.
Густина тела. Средња густина тела.

МАСА И ГУСТИНА

ПРИТИСАК

Одређивање густине чврстих тела.
Одређивање густине течности мерењем њене масе
и запремине.
Демонстрациони огледи.
– Илустровање инертности тела.
Судари двеју кугли (а) исте величине, истог
материјала, (б) различите величине, истог
материјала, (в) исте величине, различитог
материјала.
– Мерење масе вагом.
– Течности различитих густина у истом суду ‒
„течни сендвич”
– Суво грожђе у газираној води.
– Мандарина са кором и без коре у води.
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање густине чврстих тела правилног и
неправилног
облика.
2. Одређивање густине течности мерењем њене
масе и запремине.
3. Калибрисање еластичне опруге и мерење
тежине тела динамометром.
Притисак чврстих тела.
Притисак у мирној течности. Хидростатички
притисак. Спојени судови.
Атмосферски притисак. Торичелијев оглед.
Зависност атмосферског притиска од надморске
висине. Барометри.
Преношење спољњег притиска кроз течности и
гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и
његова примена.
Демонстрациони огледи.
– Зависност притиска чврстих тела од величине
додирне површине и од тежине тела.

– Стаклена цев са покретним дном за
демонстрацију хидростатичког притиска.
– Преношење притиска кроз течност (стаклена цев
с мембраном, Херонова боца, спојени судови).
– Хидраулична преса (нпр. два медицинска
инјекциона шприца различитих попречних пресека
спојена силиконским цревом).
– Огледи који илуструју разлику притисака
ваздуха (како се ваздух може „видети”, како свећа
може да гори под водом ).
– Огледи који илуструју деловање атмосферског
притиска.
Лабораторијска вежба
1. Одређивање зависности хидростатичког
притиска од дубине воде

Кључни појмови садржаја: кретање, мерење, сила, маса, густина, притисак
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма наставе и учења Физике били су усвојени
стандарди постигнућа ученика у основној школи. Ученици шестог разреда треба да науче основне појмове и законе физике
на основу којих ће разумети појаве у природи и значај Физике у образовању и свакодневном животу. Они треба да стекну
основу за праћење програма Физике у следећим разредима. Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја
и метода логичког закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на очекиване исходе.
Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу, у складу са образовним стандардима
и исходима, могу да усвоје сви ученици шестог разреда.
I. ПЛАНИРАЊЕ

НАСТАВЕ И УЧЕЊА

При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета и исхода, самостално планира
број и редослед часова обраде и осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Наставник може у
одређеној мери (водећи рачуна да се не наруши логичан след учења Физике) прерасподелити садржаје према својој процени.
Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима иницијалног теста, степену

опремљености кабинета за Физику, степену опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним
материјалима које ће користити. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи/глобални план
рада из кога ће касније развијати своје оперативне
планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне
наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу
на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да
се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више
различитих активности. Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини (индуктивни,
дедуктивни, закључивање по аналогији, итд.), ученицима шестог разреда најприступачнији је индуктивни метод (од
појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању основних закона физике. Зато програм предвиђа да се при
проучавању макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. Увођење једноставних експеримената за
демонстрирање физичких појава има за циљ развијање радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ у
природним наукама. Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, користећи
многе предмете и материјале из свакодневног живота.
II.

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Препоручени садржаји наставе оријентисане на исходе за шести разред доследно су приказани у форми која
задовољава основне методске захтеве наставе Физике: – Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових
појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је више демонстрационих огледа, а у
недостатку наставних средстава могуће је користити и симулације). – Повезаност наставних садржаја са појавама у
свакодневном животу.
Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати:
1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;
2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем-ситуација;
3. лабораторијским вежбама;

4. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи задаци, пројекти,

допунска настава, додатни рад...);
5. систематским праћењем рада сваког ученика.

Да би се циљеви и задаци наставе Физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим
облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу
остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима. Методска упутства за предавања Како уз сваку
тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, а на наставнику је да
наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога, наставник,
користећи прецизни језик физике, дефинише нове
појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед,
учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у
математичкој форми. Методска упутства за решавање рачунских задатака При решавању квантитативних (рачунских)
задатака из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко
формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка анализа задатка, математичко
израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају
и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке форме зaкона, израчунава
вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. У циљу развијања природнонаучне писмености наставник треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI
(међународни систем јединица). Методска упутства за извођење лабораторијских вежби Лабораторијске вежбе чине
саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака
група има свој термин за лабoраторијску вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу умножена је у више комплета, тако
да на једној вежби (радном месту) може да ради два до три ученика. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног
дела, мерења и записивања података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења закључака. У
уводном делу часа наставник: – обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на дату вежбу
(дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се величина одредила), – обраћа пажњу на чињеницу да
свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на њене могуће изворе, – упознаје ученике с мерним инструментима и
обучава их да пажљиво рукују лабораторијским инвентаром, – указује ученицима на мере предострожности, којих се морају
придржавати ради сопствене сигурности.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава им
и помаже. При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине

(дужину, време,...), а не и за величине које се посредно одређују (нпр. притисак чврстог тела). Процену грешке посредно
одређене величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. Методска упутства за друге облике рада При
одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености задатака, али и о њиховој мотивационој
функцији. С обзиром да кроз израду домаћег задатка ученици проверавају степен разумевања усвојеног садржаја,
коректност урађеног домаћег задатка треба да буде проверена на наредном часу.
Праћење рада ученика Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових
усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања
квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. Такође је у обавези да уредно води евиденцију о раду
и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао на писменим вежбама
непримерено је ученичком узрасту и физици као научној дисциплини. Неопходно је да наставник од ученика, који се први
пут среће сa физиком, 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 и течно
формулише. Будући да је програм оријентисан на исходе, по садржају и обиму, прилагођен психофизичким могућностима
ученика шестог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечена знања,
вештине и ставови буду трајнији и да ученик боље уочава повезаност разних области физике. Допунска настава и додатни
рад Додатна настава из Физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. Ова врста наставе
обухвата нове садржаје, који се надовезују на програм редовне наставе, али се односе на сложеније физичке појаве или на
појаве за које су ученици показали посебан интерес. Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед
одговарајућих садржаја у редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје технички услови за остваривање неких
тематских садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред понуђених садржаја,
могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. Допунска настава се такође организује са по
једним часом недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да
ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм Физике у шестом
разреду. Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику и друге природне науке, могу се
организовати кроз разне секције.
III. ПРАЋЕЊЕ И

ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током процеса
учења. Да би вредновање било објективно, потребно је да буде усклађено са принципима оцењивања (Правилник о
оцењивању у основној школи из 2013. године). Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз
непрекидно проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа,
предавања, решавања квантитативних, квалитативних и графичких задатака, лабораторијских вежби, пројеката... У сваком

разреду треба континуирано пратити и вредновати знања, вештине и ставове ученика помоћу усменог испитивања, кратких
писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник
треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује. На
почетку школске године, потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере предзнања и потенцијала
ученика. На крају школске године, такође, треба спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа
ученика.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.
Укупан број
часова
за
наставну тему

Назив теме

1.

Увод у физику

2.

Кретање

13

1

14

3.

Сила

14

-

14

4.

Мерење

5

13

5.

Маса и густина

11

4

15

6.

Притисак

11

1

12

Укупно

Број часова

Број часова за
лабораторијске
вежбе

Редни број теме

4

-

8

61

11

4

72

ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ дoпунскe нaстaвe je дa учeник, уз дoдaтну пoмoћ нaстaвникa, стeкнe минимум oснoвних знaњa из сaдржaja кoje
прeдвиђa прoгрaм Физикe у шeстoм рaзрeду.
Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa:

Редни број и назив
наставне области/ теме

Укупан број часова за
наставну област/тему

Време реализације теме

Увод у физику

1

Септембар

Кретање
Сила

3
2

Септембар,октобар
Новембар,децембар

Мерење
Маса и густина

3
2

Јануар,фебруар,март
Април,мај

Притисак

1

јун

Дати број часова допунске наставе је орјентациони и зависи од потреба ученика и може варирати.
ДОДАТНА НАСТАВА

Дoдaтнa нaстaвa oбухвaтa нoвe 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. Додатна настава обухвата припрему за такмичење и/или
активности у складу са утврђеним интересовањима ученика.
Редни број и назив
наставне области/ теме

Укупан број часова за
наставну област/тему

Време реализације теме

Кретање

3

Септембар,октобар

Сила

2

Новембар,децембар

Мерење

3

Јануар,фебруар,март

Маса и густина

3

Април,мај

Притисак

1

јун

БИОЛОГИЈА
(2 часа недељно, 72 часа годишње)

Циљ:Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије одговоран
однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.
Међупредметне компетенције:
 Компетенција за учење;
 Решавање проблема;
 Одговоран однос према здрављу;
 Сарадничка компетенција;
 Рад са подацима и информацијама;
 Kомуникативна компетенција;
 Естетичка компетенција;
 Одговорно учешће у демократском друштву;
 Одговоран однос према околини;
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
 Дигитална компетенција.

Кључни појмови садржаја: научни метод, грађа живих бића, животне функције, популација, екосистем, еколошки фактори, еколошка ниша,
наследни материјал, селекција, „дрво живота”, хигијена, болести зависности, здравље, заштита животне средине.
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

1. Јединство грађе и функције Грађа живих бића – спољашња и
унутрашња. Грађа људског тела:
као основа живота
Обрада 16, остало 20
хијерархијски низ од организма
до ћелије.
Једноћелијски
организми
–
бактерија, амеба, ћелија квасца.
Удруживање ћелија у колоније.

ИСХОДИ
По завршеној области ученик
ће бити у стању да:
 упореди грађу животиња,
биљака и бактерија на
нивоу ћелије и нивоу
организма;
 повеже грађу и животне
процесе на нивоу ћелије и
нивоу организма;

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
техника
и
технологија,
информатика и рачунарство

Вишећелијски
организми
–
одабрани
примери
гљива,
биљака и животиња.
Основне животне функције на
нивоу
организма:
исхрана,
дисање,
транспорт
и
елиминација штетних супстанци,
размножавање.
Разлике у грађи биљака, гљива и
животиња
и
начину
функционисања, као и сличности
и разлике у обављању основних
животних процеса.






Откриће ћелије и микроскопа.



Основна грађа ћелије (мембрана,
цитоплазма,
једро,
митохондрије, хлоропласти).



Разлика између бактеријске, и
биљне и животињске ћелије.
Ћелијско
дисање,
стварање
енергије, основне чињенице о
фотосинтези.





2. Живот у екосистему
Обрада 8, остало 8

Популација,
станиште,
екосистем,
еколошке
нише,
адаптације, животне форме,
трофички односи – ланци
исхране.
Абиотички и биотички фактори.





одреди положај органа
човека и њихову улогу;
цртежом или моделом
прикаже
основне
елементе грађе ћелије
једноћелијских
и
вишећелијских
организама;
користи лабораторијски
прибор
и
школски
микроскоп за израду и
посматрање готових и
самостално
израђених
препарата;
хумано поступа према
организмима
које
истражује;
користи ИКТ и другу
опрему у истраживању,
обради
података
и
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени.
и
направи разлику између техника
животне
средине, информатика и
станишта,
популације, географија
екосистема и еколошке
нише;
размотри односе међу

технологија,
рачунарство,

Значај абиотичких и биотичких
фактора. Антропогени фактор и
облици загађења.
Угрожавање живих
њихова заштита.

бића

и












3. Наслеђивање и еволуција
Обрада 3, остало 3

Наследни материјал (ДНК, гени).
Телесне и полне ћелије. Пренос



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

технологија,
рачунарство,

наследног материјала.
Наследне особине (веза између
гена
и
особина,
утицај
спољашње средине).



Индивидуална варијабилност.
Природна
селекција
на
одабраним примерима. Вештачка
селекција. Значај гајених биљака
и припитомљених животиња за
човека.










4. Порекло и разноврсност Постанак живота на Земљи (прве
ћелије без једра, постанак ћелија
живота
Обрада 3, остало 3
са
једром
и
појава
вишећеличности).
„Дрво
живота”
(заједничко
порекло и основни принципи
филогеније,
сродност
и
сличност).





поштујући
принципе географија
научног метода;
идентификује
примере
природне и вештачке
селекције у окружењу и у
задатом
тексту/илустрацији;
повеже
еволутивне
промене са наследном
варијабилношћу
и
природном селекцијом;
хумано поступа према
организмима
које
истражује;
користи ИКТ и другу
опрему у истраживању,
обради
података
и
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени.
и
групише организме према техника
информатика
и
особинама које указују на
заједничко
порекло географија
живота на Земљи;
одреди положај непознате
врсте на „дрвету живота“,
на основу познавања
општих карактеристика
једноћелијских
и

технологија,
рачунарство,

Организми без једра. Организми
са једром.
Положај
основних
група
једноћелијских и вишећелијских
организама на „дрвету живота”.






5.Човек и здравље
Обрада 4, остало 4

Обољења која изазивају, односно
преносе бактерије и животиње.



Бактерије и антибиотици.
Путеви преношења
болести.

заразних

Повреде и прва помоћ: повреде
коже, убоди инсеката и других
бескичмењака, тровање храном,
сунчаница,
топлотни
удар.
Превенција и понашање у складу
са климатским параметрима.





Последице болести зависности –
алкохолизам.


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







потребна;
користи ИКТ и другу
опрему у истраживању,
обради
података
и
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени.

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ
РАДА
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

*вербалне (монолошка, *учи
смислено:
дијалошка),
повезивањем оног што
учи са оним што зна и са
*визуелне (рад на тексту, ситуацијама из живота;
самостални писмени и повезивањем оног што
графички
радови учи са оним што је учио
ученика),
из биологије и других
предмета;
*методе
практичне
*учи
проблемски:
наставе
(истраживачки
самосталним
рад ученика, практичан
прикупљањем
и
рад и рад у лабораторији,
анализирањем података и
метод демонстрације),
информација;
постављањем
*комбиновани рад;
релевантних питања себи
и другима; развијањем
*ИКТ методе

*креира и осмишљава
наставу и учење;
*контекстуализује дати
програм према потребама
конкретног одељења;
*планира
и
пише
припреме за час;
*дефинише
исходе
специфичне за конкретну
наставну јединицу;
*планира и припрема
наставу самостално и у
сарадњи са колегама;
*подстиче радозналост,
аргументовање,
креативност,
рефлексивност,

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
*наставници
*формативно и сумативно
оцењивање;
*ученици
*идентификација
ситуација у којима ће
*родитељи
ученици стећи и показати
*локална самоуправа
понашање у складу са
исходима;
*дом здарвља
*инструменти за праћење
постигнућа:објективни
*Црвени крст
тестови са допуњавањем
*учионица и школа
кратких одговора, задаци
са означавањем, задаци
*наставни и дидактични вишеструког
избора,
материјали и средства
спаривање
појмова,
дискусија
на
часу,
мапе
*интернет
појмова,
проблемски
задаци,

*програмирана настава
*проблемска настава
*учење путем открића

плана решавања задатог истрајност, одговорност, *лична искуства ученика
проблема;
аутономно
мишљење,
(школска,
сарадњу, једнакост међу *библиотека
*учи
дивергентно: половима, уважавање и градска, лична)
предлагањем
нових прихватање различитости
решења;
смишљањем код ученика;
нових
примера; *користи ИКТ;
повезивањем садржаја у *врши евалуацију свог
нове целине;
рада
и
постигнућа
учи критички: поређењем ученика;
важности
појединих
врши
чињеница и података; *објашњава,
и
смишљањем аргумената; хоризонталну
ветрикалну корелацију ,
*учи кооперативно: кроз илуструје,
поставља
сарадњу са наставником и питања и проблеме;
другим ученицима; кроз
ученике,
дискусију
и
размену *слуша
процењује
атмосферу
у
мишљења; уважавајући
учионици,
прилагођава
аргументе саговорника;
наставу
могућностима
*слуша наставника;
ученика и одељења;
*активно учествује
разговорима
дискусијама;

у *апстрахује, конкретизује
и чињенице, анализира и
синтетише квантум знања
(свог и ученичког);
*записује у свеску, црта,
прави мапе ума, израђује *указује на повезаност
моделе;
између
теоријских
и
практичних знања;
*замишља,
анализира,
апстрахује
и *подстиче
развој
конкретизује;
личности ученика.
*самостално се ангажује

есеји,лабораторијске
вежбе,
проблемски
задаци,
симулације,
дебате,
истраживачки
радови
и
пројекти,
студије случаја, решавање
проблема,дневници рада
ученика, експерименти,
вршњачко
учење,
самоевалуација, усмено
испитивање,
домаћи
задаци.

кроз домаће задатке и
истраживања
по
литератури;
*учествује у пројектима
или групном раду;
*описује,
упоређује,
памти, изводи закључке;
*излаже
чињенице;

самостално

*остварује вертикалну и
хоризонталну корелацију;
*повезује
теорију
и
праксу;
*користе лабораторијски
прибор и опрему за
теренски рад;
*изводи огледе;
*табеларно и графички
приказује резултате;
*користи
ИКТ
за
прикупљање,
обраду
података и представљање
резултата
истраживања
или огледа.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Годишњи фон часова: 36
Недељни фонд часова: 1

Циљ: 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.
Кључни појмови:обрада текста, табела, слајд презентације, интернет сервиси, безбедност на интернету, текстуални програмски jезик

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИКТ

САДРЖАЈИ
Дигитални уређаји и кориснички програми.
Управљање дигиталним документима.
Рад са сликама.
Рад са текстом.
Рад са мултимедијалним презентацијама које
садрже видео и аудио садржаје.

ИСХОДИ
(Ученик ће бити у стању да...)
- правилно користи ИКТ уређаје;
- креира, уређује и структурира дигиталне
садржаје који садрже табеле у програму за рад
са
текстом
и
програму
за
рад
са
мултимедијалним презентацијама;
- креира и обрађује дигиталну слику;
- самостално снима и врши основну обраду аудио
и видео записа;
- уређује мултимедијалну презентацију која
садржи видео и аудио садржаје;

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Техника и технологија
(дигиталнакомппетенц
ија)
Српски
језик
(комуникација)
Ликовна
култура
(естетичка
компетенција)

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

РАЧУНАРСТВО

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

Употреба икт уређаја на одговоран и
сигуран начин у мрежном окружењу.
Интернет сервиси.
Правила безбедног рада на Интернету.
Претраживање Интернета, одабир резултата
ипреузимање садржаја.
Заштита приватности личних података и
ауторских права.

Основе изабраног програмског језика.
Основне аритметичке операције.
Уграђене функције.
Ниске (стрингови).
Структуре података.
Гранање.
Понављање.
Основни алгоритми.

Фазе пројектног задатка од израде плана до
представљања решења.
Израда пројектног задатка у корелацији са
другим
предметима.
Вредновање резултата пројектног задатка.

- чува и организује податке локално и у
облаку;
- одговорно и правилно користи :икт уређаје у
мрежном окружењу;
- разликује основне интернет сервисе;
- примењује поступке и правила за безбедно
понашање и представљање на мрежи;
- приступа Интернету, самостално претражује,
проналази и процењује информације и
преузима их на свој уређај поштујући ауторска
права;
- објасни поступак заштите дигиталног
производа/садржаја
одговарајућом
СС
лиценцом;
- објасни поступак прикупљања података путем
онлајн упитника;
- креира једноставан програм у текстуалном
програмском језику;
- користи математичке изразе за израчунавања у
једноставним програмима;
- објасни и примени одговарајућу програмску
структуру (наредбе доделе, гранања, петље);
- користи у оквиру програма нумеричке,
текстуалне
и
једнодимензноне
низовске
вредности;
- разложи сложени проблем на једноставније
функционалне целине (потпрограме);
- проналази и отклања грешке у програму;
- сарађује са осталим члановима групе у одабиру
теме, прикупљању и обради материјала ..
представљању пројектних резултата и закључака;
- користи могућности које пружају рачунарске
мреже у сфери комуникације и сарадње;
- креира, објављује и представља дигиталне
садржаје користећи расположиве алате;
- вреднује процес и резултате пројектних
активности.

Техника и технологија
(дигиталнакомппетенц
ија)
Биологија (одговоран
однос према здрављу,
естетичка
компетенција)

Енглески
језик
(комуникација)
Математика (решавање
проблема)
Сви предмети (рад са
подацима
и
информацијама)

Сви предмети (вештина
сарадње,дигиталнакомп
етенција)

МЕСЕЦ
ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ

1.

ИНФОРМАЦИОНО
КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

2.

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

3.

РАЧУНАРСТВО

4.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

УКУПНО

IX

X

XI

5

4

2

3

XII

I

4

5

III

IV

V

VI

1

1

5

II

3

1

4

2

ОБЛАСТ / ТЕМА / МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
Р.БР.
МОДУЛ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

3

3

4

4

3

3

3

УТВРЂИОБРАДА ВАЊЕ
СВЕГА

6

5

11

2

2

4

8

6

14

1

2

2

5

7

4

2

18

18

36

СТАНДАРДИ
ИСХОДИ
ПОСТИГНУЋА
Ученик ће бити у стању да:
УЧЕНИКА

1.

 Компентенција за
целоживотно учење

Комуникација
ИНФОРМАЦИОНО
КОМУНИКАЦИОНЕ  Рад с подацима и
информацијама
ТЕХНОЛОГИЈЕ
 Сарадња
 Дигитална
компетенција

2.

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

 Компентенција за
целоживотно учење
 Комуникација
 Рад с подацима и
информацијама
 Сарадња
 Дигитална
компетенција

РАЧУНАРСТВО

 Компентенција за
целоживотно учење
 Комуникација
 Рад с подацима и
информацијама
 Сарадња
 Решавање проблема
 Дигитална
компетенција

3.

 правилно користи ИКТ уређаје;
 креира, уређује и структурира дигиталне садржаје
који садрже табеле у програму за рад са текстом и
програму
за
рад
са
мултимедијалним
презентацијама;
 креира и обрађује дигиталну слику;
 самостално снима и врши основну обраду аудио и
видео записа;
 уређује мултимедијалну презентацију која садржи
видео и аудио садржаје;
 чува и организује податке локално и у облаку;
 одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у
мрежном окружењу;
 разликује основне интернет сервисе;
 примењује поступке и правила за безбедно
понашање и представљање на мрежи;
 приступа Интернету, самостално претражује,
проналази и процењује информације и преузима
их на свој уређај поштујући ауторска права;
 објасни
поступак
заштите
дигиталног
производа/садржаја одговарајућом CC лиценцом;
 креира једноставан програм у текстуалном
програмском језику;
 користи математичке изразе за израчунавања у
једноставним програмима;
 објасни и примени одговарајућу програмску
структуру (наредбе доделе, гранања, петље);
 користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне
и једнодимензионе низовске вредности;
 разложи сложени проблем на једноставније
функционалне целине (потпрограме);
 проналази и отклања грешке у програму;

4.

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

 Компентенција за
целоживотно учење
 Комуникација
 Рад с подацима и
информацијама
 Сарадња
 Решавање проблема
 Дигитална
компетенција
 Одговорно учење у
демократском
друштву

 сарађује са осталим члановима групе у одабиру
теме, прикупљању и обради материјала,
представљању пројектних резултата и закључака;
 користи могућности које пружају рачунарске
мреже у сфери комуникације и сарадње;
 креира, објављује и представља дигиталне
садржаје користећи расположиве алате;
 вреднује процес и резултате пројектних
активности.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Годишњи фонд часова: 72

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одоворан
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.
Задаци предмета су да ученици:
 Стекну основно техничко и технолошко васпитање и образовање,
 Стичу основна техничко – технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу,
раду и свакодневном животу,

 Схвате законитости природних и техничких наука,
 Сазнају основни концепт информационо - комуникационих технологија (ИЦТ), сазнају улоге ИЦТ у различитим
струкама и сферама живота,
 Науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет,
 Развијају стваралачко и критичко мишљење,
 Развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану рада и
афирмишу креативност и оригиналност,
 Развијају психомоторне способности,
 Усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног
рада,
 Савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања
технолошким процесима,
 Развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,
 Стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,

 Комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж),
 Стекну знања за коришћење мерних инструмената,
 На основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел,
макету или средство,
 Препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их
компонују у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете),
 Разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,
 Препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу,
 Прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору,
 Одаберу оптимални систем уорављања за динамичке конструкције (моделе), израде или примене једноставнији
програм за управљањепреко рачунара,
 Упознају економске, социјалне, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов
значај на развој друштва,
 Примењују мере и средства за личну заштиту при раду,
 Знају мере заштите и потрбу за обнову и унапређењеживотног окружења,
 На основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу
професију и др.
Оперативни задаци
Ученици треба да:





Упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене,
Упознају технике грађења;
Упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе;
Науче да читају и користе једноставније гражевинске цртеже-документацију за изградњу, адаптацију и уређење
стана, одговарајуће проспекте;
 Науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање;
 Науче како се користи CD-ром, флеш меморија и штампач;
 Упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала;

 Стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије;
 Стичу и развијају културу становања у савременим условима;






Упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе);
Стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним објектима;
Стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина;
Упознају основне процесе у пољопривредној производњи;
Науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макета према сопственом
избору: грађевинских или саобраћајних објеката;

 грађевинских или пољопривредних машина и уређаја; детаља из уређења стана и др.

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова по
теми

Број часова

Укупно

обрада

остали типови часа

ЖИВОТНО И РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

6

4

2

САОБРАЋАЈ

8

4

4

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

18

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА

20

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ - ИДЕЈА
ПРЕТОЧЕНА У СТВАРНОСТ

20

72

33

6

12
15

1
39

5
19

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
-

У оквиру области Животно и радно окружење посебно развијати међупредметне компетенције – Одговоран
однос према околини, Одговоран однос према здрављу, Дигитална, Компетенција за учење и Комуникација.

-

У оквиру области Саобраћај посебно развијати међупредметне компетенције – Дигитална, Компетенција за
учење, Решавање проблема, Одговоран однос према здрављу и Комуникација.

-

У оквиру области Техничка и дигитална писменост посебно развијати међупредметне компетенције –
Дигиталну, Рад са подацима и информацијама, Естетичка и Комуникација

-

У оквиру области Ресурси и производња посебно развијати међупредметне компетенције – Одговоран однос
према околини, Компетенција за учење, Сарадња, Решавање проблема, Дигитална, Рад са подацима,
Естетичка и Одговоран однос према здрављу.

-

У оквиру области Конструкторско моделовање посебно развијати међупредметне компетенције –
Предузетништво, Решавање проблема, Сарадња, Дигиталну, Комуникација, Естетичка, компетенција за
учење и Одговоран однос према здрављу.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ

Наставника (организатор и реализатор
наставе; партнер у комуникацији, мотивише
ученика, праћење практичног рада, праћење
постигнућа ученика…)

Пажљиво планира и припрема наставу, проверава
претходна знања и искуства ученика, реализује и
води наставни процес, помаже ученицима да
поставе циљеве и задатке, помаже ученицима у
процесу учења и решавања задатака, прати и пружа
подршку, подстиче ученике на стваралачко
истраживање, подстиче сарадњу и тимски рад,

помаже ученицима да превазиђу неочекиване
проблеме и ситуације током учења, самостално и
заједно са ученицима вреднује процес и резултате
наставе, )…
Пажљиво прати излагање наставника и својих
другова, аргументовано и са уважавањем се
Ученика (разговор, слушање, описивање,
укључује у дискусије и износи своја мишљења,
експериментисање, посматрање, уочавање,
планира своје учење и напредак, процењује свој и
израда практичног рада, стварање,
рад својих другова, проналази начине за решавање
истраживање, планирање, представљање,
проблема, истражује различите изворе знања,
унапређивање)
повезује нова са ранијим знањима и искуством,
учествује у различитим наставним и ваннаставним
активностима и пројектима…
НАЧИНИ ПРАЋЕЊА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ

Усмено
излагањ
е
*

Активно
ст
на
часу

Практич
не вежбе
(радове)

Домаћ
и
задата
к

*
*
*
(* начини који се користе у раду)

Графич
ки
радови

Тес
т
*

*

Презент
ације
Заинтересован
Преглед
(рад на
ост
свески
рачунар
у)
*
*
*

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
-повеже развој грађевинарства и
значај урбанизма у побољшању
ЖИВОТНО
И
услова живљења.
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ
-анализира карактеристике
савремене културе становања.
ОБЛАСТ/ТЕМА

-класификује кућне инсталације на
основу њихове намене.

САОБРАЋАЈ

-класификује врсте саобраћајних
објеката према намени.
-повезује неопходност изградње
прописне
инфраструктуре
са
безбедношћу учесника у саобраћају.
-повезује
коришћење
информационих технологија у
саобраћајним објектима са
управљањем и безбедношћу
путника и робе.
-демонстрира правилно и безбедно
понашање и кретање пешака и
возача бицикла на саобраћајном
полигону и/или уз помоћ рачунарске
симулације.

САДРЖАЈИ
Значај и развој грађевин.
Просторно и урб.планирање.
Култура становања у урбаним
и руралним срединама,
објектима за индивидуално и
колективно становање,
распоред просторија, уређење
стам. прост.Кућне инст.
Саобраћајни
системи.
Саобраћајни
објекти.
Управљање саобраћајном
сигнализацијом.
Правила безбедног кретања
пешака и возача бицикла у
јавном саобраћају.

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

-скицира просторни изглед
грађевинског објекта.
-чита и црта грађевински технички
цртеж уважавајући фазе изградње
грађвинског објекта уз примену
одговарајућих правила и симбола.
-користи рачунарске апликације за
техничко цртање, 3D приказ
грађевинског објекта и унутрашње
уређење стана уважавајући потребе
савремене културе становања.
-самостално креира дигиталну
презентацију и представља је.

Приказ грађевинских објеката
и
техничко
цртање
у
грађевинарству.
Техничко цртање помоћу
рачунара.
Представљање идеја и
решења уз коришћење
дигиталних презентација.

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

-класификује
грађевинске
материјале
према
врсти
и
својствима и процењује могућности
њихове примене.
-повезује коришћење грађевинских
материјала са утицајем на животну
средину.
-повезује алате и машине са врстама
грађевинских и пољопривредних
радова.
-реализује активност која указује на
важност рециклаже.
-образложи на примеру коришћење
обновљивих извора енергије и
начине њиховог претварања у
корисне облике енергије.
-правилно и безбедно користи
уређаје за загревање и
климатизацију простора.
-повезује значај извођења топлотне
изолације са уштедом енергије.
-повезује гране пољопривреде са
одређеном врстом производње
хране.
-описује занимања у области
грађевинарства, пољопривреде,
производње и прераде хране.
-изради модел грађевинске машине
или пољопривредне машине уз
примену мера заштите на раду.

Подела,
врсте
и
карактеристике грађевинских
материјала.
Техничка средства у
грађевинарству
и
пољопривреди.
Организација рада у
грађевинарству
и
пољопривреди.
Обновљиви извори енергије и
мере
за
рационално
коришћење
топлотне
енергије.
Рециклажа материјала у
грађевинарству
и
пољопривреди и заштита
животне средине.
Моделовање машина и
уређаја у грађевинарству,
пољопривреди или модела
који користе обновљиве
изворе енергије.

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

-самостално/тимски врши избор
макете/модела грађевинског објекта
и образложи избор.
-самостално проналази информације
о условима, потребама и начину
реализације
макете/модела
користећи ИКТ.
-креира планску документацију
(листу
материјала,
редослед
операција,
процену
трошкова)
користећи програм за обраду текста.
-припрема и организује радно
окружење одређујући одговарајуће
алате, машине и опрему у складу са
захтевима посла и материјалом који
се обрађује.
-израђује макету/модел поштујући
принципе
економичног
искоришћења
материјала
и
рационалног одабира алата и
машина примењујући процедуре у
складу са принципима безбедности
на раду.
-учествује
у
успостављању
критеријума
за
вредновање,
процењује свој рад и рад других и
предлаже унапређења постојеће
макете/модела.
-одреди реалну вредност израђене
макете/модела укључујући и
оквирну процену трошкова.

Израда техничке
документације.
Израда макете/модела у
грађевинарству,
пољопривреди или модела
који користи обновљиве
изворе енергије.
Представљање
идеје,
поступка израде и решења
производа.
Одређивање
тржишне
вредности
производа
укључујући
и
оквирну
процену трошкова.
Представљање производа и
креирање
дигиталне
презентације.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
-

Информатика и рачунарство
Математика
Биологија, Географија, Ликовна култура, Физика

Остварити посету градилишту.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Животно и радно окружење (6)
У овој области се обрађују садржаји који се односе на грађевинарство као грану технике. Уз помоћ медија потребно је у
најкраћим цртама приказати историјски развој грађевинарства и повезати га са побољшањем услова живљења. Потрбно је
нагласити значај урбанизма и просторног планирања. Путем посматрања и анализе примера навести ученике да анализирају и
закључују како се култура становања разликује у зависности од врста насеља.и стамбених објеката, које су карактеристике и
посебности, као и како се одређује распоред просторија у стану са аспекта функционалности, удобности и економичности. И
упознати ученике са правилном применом и употребом кућних инсталација.
Саобраћај (8)
У овој области садржај је мало проширен у односу на прошлу годину и односи се на саобраћајне објекте, њихову намену,
функционалност и организацију саобраћаја. Посебно обратити пажњу да безбедност учесника у саобраћају зависи и од прописне
инфраструктуре (опреме пута, обележавање и сигнализација, квалитет израде саобраћајних објеката). Објаснитиученицима како се
управља саобраћајем коришћењем ИКТ и колико такво управљање утиче на безбедност путника и робе.
Са аспекта безбедности учесника у саобраћају обратити пажњу на учешће пешака и возача бицикла у јавном саобраћају. За
реализацију свих садржаја користити мултимедије као и саобраћајне полигоне практичног понашања у саобраћају у оквиру
школе.
Техничка и дигитална писменост (18)
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У овом делу програма ученици развијају нове интегрисане модалитете техничке и дигиталне писмености. У почетку
поновити које су вештине из техничког цртања усвојили ученици у претходном разреду. Ученике треба оспособити за рад у
рачунарској апликацији за техничко цртање примереној њиховом узрасту и потрбама. Објаснити правила и симболе који се
користе у техничком цртању у области грађевинарства. Приликом цртања техничких цртежа препоручује се индивидуалан рад.
Упознати их са израдом пресека стана. Предвидети коришћење дигиталних презентација које су сами ученици израдили. Акценат
треба да буде на дизајну мултимедијалних елемената презентације, начину представљања решења и развоју вештинекомуникације.
Потребно је обезбедити и простор за дискусију и давање вршњачке информације на основу успостављених критеријума.

Ресурси и производња (20)
Ово је сложена наставна област јер у оквиру ње изучавају грађевинарство, пољопривреду, енергетику и екологију. Насамом
почетку рада упознати ученике на нивоу обавештености, са основном поделом грађевинских материјала према пореклу и намени.
Врсте и начин производње, основне карактеристике грађевинских материјала, и њихову примену. Упознати ученике са
конструктивним елементима објекта (темељ, зидови, међуспратна конструкција, сепенице и кров) уз међусобно повезивање и
начин градње. Такође их упознати са врстама грађевинских објеката у оквиру нискоградње, високоградње и

хидроградње. Објаснити савремени и традиционални начин градње објеката. Објаснити алате који се користе и ручне као и
машине у грађевинарству. Оспособити ученике да препознају алате и машине са врстама грађевинских радова. Тежиште дела теме
у области енергетике је на рационалној потрошњи енергијеза загревање стана/куће. Указати на значај изолације.
Упознати ученике са врстама грејања у стану. Посебно нагласити значај великих могућности коришћења обновљивих извора
енергије као и алтернативних. У другом делу ове области ученике упознати са организацијом рада у пољопривредниј
производњикао и најважнијим машинама и уређајма кој су потребне за нормално остваривање производње. Обавезно истаћи
значај рециклаже материјала као и заштите животне средине у грађевинарству и пољопривреди. На крају ове области ученике
поступно увести у свет практичног стваралаштва.
Конструкторско моделовање (20)
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У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине што даје
простора за креативну слободу индивидуализацију, наставе и диференцију према способностима, полу и интересовањима ученика
могућностима школе и потребама животне средине. Уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања при изради
сопственог пројекта креирању планске документације. Ученике треба упознати са могућношћу да се сами опредељују за одређену
активност у оквиру дате теме која се односи на израду модела разних машина и уређаја у грађевинарству, израду макете
грађевинског објекта или стана на основу плана и предлог за његово уређење. Потребно је да ученици користе разне информације
из различитих области о градњи и материјалима.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ васпитно-образовног рада
-задовољење ученика за кретањем
-подстицање физичког развоја,очување здравља
-стварање навика код ученика да се физичко вежбање угради у свакодневни живот
-развијање културе неопходне за очување здравља
Задаци васпитно-образовног рада
-упознавање ученика са значајем и суштином физичког васпитања
-подстицање хармоничког физичког развоја и правилно држање тела
-развијање културе ради очувања здравља и повећање отпорности
организма на штетне утицаје савременог начина живота
-усвајање одређеног фонда моторичких знањаи спортског-техничког образовања
у целини
Организациони облици рада
Циљеви и задаци физичког васпитања реализоваће се кроз следеће облике:
-часови физичког васпитања
-допунска настава (специјално физичко вежбање)
-слободне спортске активности(секције)
-излети
-кросеви
- друге спортске активности на плану физичке културе а у складу са условима и
програмом рада школа
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
(1 час недељно, 36 часова годишње, од тога око 20 часова за обраду, а око 16 часова за утврђивање и вежбање)
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет
и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног).
То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се
хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се
настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без
обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и
делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
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;
- 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.
Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном (симбиотичком, спиралном) принципу.То значи да се у сваком
разреду одабирају одређени раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема, које ће се током дате године школовања низати у сукцесивном
следу, врши активизација претходно стечених знања и формираних умења. 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
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материје према психолошкој приступачности, док је у вишим разредима основне школе и у средњој школи узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на
начелима теолошке научне систематике.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљ и задаци
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и
локалне заједнице проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима
кроз практично деловање.
Оперативни задаци:
- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице;
- разумевање функционисања нивоа и органа власти;
- упознавање мера власти;
- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице;
- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање,
аргументовање ставова и изражавање мишљења;
- обучавање за тимски начин рада;
- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања.
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Циљеви учења наставног предмета у овом разреду: Усвајање функционалних знања о језичком систему и култури и
развијање стратегија учења страног језика те оспособљавање за основну писмену и усмену комуникацију и стицање
позитивног односа према другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу.

ОБЛАСТ

МЕСЕЦ
IX
X

10

Nico sammelt Schiffe

x

11

Mein Fuß tut weh

x

12

Treffpunkt: Spiegelstraße 12

13

Kati kommt nächsten Freitag

14

Das T-Shirt gefällt mir

15

Das Konzert hat Spaß gemacht

16

Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an

17

Schöne Ferien

18

Lukas hat Geburtstag

XI

ОБРАДА

ОСТАЛИ
ТИПОВИ
ЧАСА

СВЕГА

5

3

8

3

3

6

3

5

8

x

4

5

9

x

3

4

7

3

6

9

3

5

8

3

6

9

3

5

8

30

42

72

XII

I

II

III

IV

V

VI

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

277

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка, за сарадњу, за одговоран однос према
околини
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са

Српски
језик,
Енглески
језик,
Грађанско
васпитање

подацима

Ordinalza
hlen
(Datum)
Präpositio
n
bei+Dativ
(Person)
-Perfekt
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ости

von „sein“
„bleiben“
„passieren
“

Активности
процесу
Активности наставника
- објашњава
- даје смернице за рад
- подстиче/мотивише
- пружа додатнуподршку
- редовно
води
педагошку
документацију о свакомученику
- даје повратну информацију о
напретку
- вреднује и оцењујеангажовање
ученика
- процењује својрад
(самоевалуација) и ради на личном
усавршавању

у

наставном

Активности ученика
- слуша и реагује на упутстванаставника
- слуша аудиозаписе
- активно учествује ураду
- ради индивидуално, у пару или угрупи
-пише
- повезује
- допуњава
- образлаже
- класира иупоређује
- изражавамишљење
- водидијалог
- црта/сече/боји
- редовно ради домаћезадатке
- процењује самостално својнапредак

СТАНДАРДИНАКОЈИМАСЕРАДИУОКВИРУРАЗРЕДА

Следећиисказиописујуштаученик/ученицазнаиуменаосновномнивоу.
1.

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКАКОМПЕТЕНЦИЈА
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РАЗУМЕВАЊЕГОВОРА
ДСТ.1.1.2.
Разумезначењенајфреквентнијихречи,
,јасноконтекстуализованихусменихисказа.

фразаидругихосновнихлексичкихелеменатауоквируједноставних,

кратких

ДСТ.1.1.3. Разумеипратиједноставнаупутстваиобавештењакојасеодносенапознатеситуације, аисказанасуспоримтемпомиразговетнo
ДСТ.1.1.4. Разумеспороиразговетноартикулисанајасноконтекстуализованапитањакојасеодносенанепосреднеличнепотребеиинтересовања, породицу,
блискоокружење.
ДСТ.1.1.5.
Разумеосновнисмисаонајједноставнијеконверзације,
уколикосаговорнициговоредовољноразговетноиспоро.

тј.

предметразговоракојипрати,

РАЗУМЕВАЊЕПИСАНОГТЕКСТА
ДСТ.1.1.9.
Разумеопштисмисаоиглавнеинформацијеунајједноставнијимврстаматекстова
(натписи,
сервиснеинформације,
временскепрогнозе,
брошуре,
проспекти,
уколикосупраћениилустративнимелементимаипрепознатљивимначиномграфичкогобликовања.

огласи,
вести,
рекламе,

краткиизвештаји,
стрипови),

УСМЕНОИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.1.1.10. Читанаглас (изражајно) краткеиједноставнетекстове (показујућидапратињиховопштисмисао).
ДСТ.1.1.11.
Успостављаиодржавадруштвениконтакткористећинајједноставнијајезичкасредставаприликомпоздрављања,
представљања,
добродошлице, окончањакомуникације, захваљивања, извињавања, давањаподатакаосеби, распитивањаоосновнимподацимакојисетичусаговорника.
ДСТ.1.1.12. Саопштавасаговорникуосновнеинформацијеосебиинајближемокружењу (породица, кућниљубимци, местостановања, школа, хоби).
ДСТ.1.1.14.
Најједноставнијимјезичкимсредствима,
именујеиописујељудеиствариизсвогнепосредногокружењаиливезанезаличнаискуства.
ДСТ.1.1.15. Постављанајједноставнијапитањаличнеприроде
иодговаранасличнапитањасаговорника.

(облискимтемама,

узупотребуувежбанихфраза,
потребама,

интересовањима,

предметимаунечијемпоседу)

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијимјезичкимсредствимасаопштаваштаволи, аштанеипостављаиста/таквапитањасаговорнику.
ПИСАНОИЗРАЖАВАЊЕ
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ДСТ.1.1.17.
Пишенајједноставнијеподаткеосебиилицимаизсвогблискогокружења,
Писанимпутемдостављаинформацијеосебиилитражиинформацијеодругима.

уобрасцима,

упитницимаилитабелама.

ДСТ.1.1.19.

ДСТ.1.1.20. Пишекраткеиједноставнепоздравеипоруке (каоСМС, путемелектронскепоштеилисоцијалнемреже).
ДСТ.1.1.21. Повезујенеколикократкихисказаувезанитекстоблискимтемама.

2.

ЛИНГВИСТИЧКАКОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.1.2.2. Правилнозаписујепознатулексику.
ДСТ.1.2.3. Познајеи/иликористиограниченибројправилнихморфолошкихобликаисинтаксичкихструктурауоквирунаученогрепертоарајезичкихсредстава.
ДСТ.1.2.4. Користиелементарнеинајфреквентнијеречииизразезаобављањеосновнихкомуникативнихактивности.
3.

ИНТЕРКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

ДСТ.1.3.1. Познајеосновнепојавесвакодневногживотациљнихкултура (нпр. начинисхране, радновреме, навике, празници, разонода). ДСТ.1.3.2.
Зназарегијеидржавеукојимасестранијезиккористикаовећински.
ДСТ.1.3.3. Познајенајзначајнијеисторијскедогађајециљнихкултура.
ДСТ.1.3.4.
Познајенеколиконајпознатијихисторијскихисавременихличностициљнихкултура;
наводиинаматерњемјезикудајеосновнеподаткеонекојличностиизциљнихкултуразакојупоказујеинтересовање.
ДСТ.1.3.5.
Познајенеколиконајпознатијихкултурнихостварењациљнихкултура;
наводииописујенаматерњемјезикунеколиколокацијациљнихкултуразакојепоказујеинтересовање.
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Следећиисказиописујуштаученик/ученицазнаиуменасредњемнивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКАКОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕГОВОРА
ДСТ.2.1.1.
Разумефреквентнеречииизразекаоглавненосиоцезначењаукраткимсаопштењиманаблискетеме.
Разумеједноставнијепорукеличнеприроде.

ДСТ.2.1.2.

ДСТ.2.1.4. Разумекраћасаопштењаипитањакојасеодносенаблискуипознатутематику.
ДСТ.2.1.5. Разумепредметкраћеусменеинтеракцијеоличнимипородичнимстварима, непосредномдруштвеномокружењу, природнојсредини.
ДСТ.2.1.6. Разумеспорији, јасноартикулисанимонолошкиисказоднеколикореченица, узодговарајућепаузеипонављања.

РАЗУМЕВАЊЕПИСАНОГТЕКСТА
ДСТ.2.1.9. Разумекраћепорукеличнеприродесанеколикосуштинскихинформација (писма, мејловиитд.)
ДСТ.2.1.10. Разуменајједноставнијесаветеиупутствакојасетичунепосреднихпотреба
праћенавизуелнимелементима.

(оријентацијаупростору,

употребаапарата,

правилоигре),

УСМЕНОИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.16. Успеваданакраткоповедеи/илиодржиразговорнаблискеипознатетеме.
ДСТ.2.1.17. Уоквируразменеинформацијасасаговорникомотемамаоднепосредногличногинтересаповезујенеколикореченицаусмисленуцелину.
ДСТ.2.1.18. Наједноставанначинтражиодсаговорникапредмет, објашњење, услугу.
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ДСТ.2.1.19. Једноставнимсредствимаописујеилипредстављаљуде, предметеусвакодневнојупотреби, места, уобичајенеактивности.
ДСТ.2.1.21. Исказуједопадањеинедопадање, слагањеинеслагање.
ПИСАНОИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.26.
Пишеједноставнепоруке
(уличномобраћању)
каоикраткаписмапријатељимаипознаницимадабиизразиозахвалност, извињењеислично.

иобјаве

(насоцијалниммрежама),

ДСТ.2.1.27. Пишекраткетекстовенаблискетемеукојимаописујесебе, својупородицуиокружење, користећифреквентнекохезивнеелементе.

Следећиисказиописујуштаученик/ученицазнаиуменанапредномнивоу.
1.

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКАКОМПЕТЕНЦИЈА

УСМЕНОИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.3.1.18.
Наједноставанначиниукраткоизлаженазадатутемуилирезимиракраћитекст
делимичнокористећиијезичкасредствакојасеуњемупојављују.

(прочитанилиодслушан),

НАЧИНПРИЛАГОЂАВАЊАПРОГРАМАОБРАЗОВАЊАУЧЕНИЦИМАКОЈИМАЈЕПОТРЕБНАДОДАТНАОБРАЗОВНАПОДРШКА:


Прилагођавањематеријалаиучилаподразумевакоришћењеразличитихматеријала
(каоштосувизуелни,
тактилниматеријалииконкретнипредметикојисунеопходнаподршкауучењудеце/ученикаизосетљивихгрупа),

сликовни,

звучни,
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прилагођенихраднихлистоваизадатаказавежбање.
Прилагођавањеметода, техникаиобликарадаподразумеваупотребуразличитихприступа, различитихметода ,различитихтехникаиобликарада.
Прилагођавањеиспитивањаиоцењивањаподразумеваомогућавањеупотреберазличитихвидовa
изражавања
(причемујеважноразвијатисвевидове, аоцењиватикрозонајвидкрозкојисеученикнајбољеисказује), прилагођавањеначинаиспитивања (нпр.
вишевременазарешавањезадатка)
иприлагођавањезадатакаилитестова
(нпр.
вербалнезадаткепретворитиуграфичкеилисликовне,
задаткеотвореногтипапретворитиузадаткесапонуђенимодговоримаислично).
Прилагођавањесадржајаиисходаистандардапостигнућаподразумевасажимањеилиобогаћивањесадржаја
(нпр.
обрадакључнихнаставнихјединицаилидодавањесадржајазависноодинтересовањаученика),
каоиизменупрописанихисходаилистандардапостигнућазаученикекојиихнепостижуилиихпремашују
(нрп.
начасузаистисадржајкористесеразличитинивоиобрaде,
премаБлумовојтаксономији,
такодаиученицикојинепостижуилипремашујуочекиванеисходеистандардемогудабудуподједнакоукључениурад).
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ПЛАН ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

ДОПУНСКАНАСТАВА
Редни бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Nico sammelt Schiffe
Mein Fuß tut weh
Treffpunkt:Spiegelstraße 12
Kati kommt nächsten Freitag
Das T-Shirt gefällt mir
Das Konzert hat Spaß gemacht
Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an
Schöne Ferien
Lukas hat Geburtstag

Циљеви и задаци
-Упознавање ученика са
новом лексиком везаном
за теме, као и усвајање и
примена
нових
граматичких јединица
-Разговор о хобијима
-Делови
тела
и
исказивање болова
-Разговор о јучерашњим
догађајима
-Разговор о превозним
средствима
-Разговор о путовању,
куда и код кога путујемо
-Учтиво изражавање
-Изразити
свиђање/несвиђање
-Навести шта се налази
на ком месту
-Разговор
о
способностима
-Разговор
везан
за
употребу сата/времена
-Разговор о распусту
-Употреба
прошлог
времена у догађајима из
прошлости
-Разговор везан за позив
на прославу

Исходи на основном нивоу
-Увежбавање
новог
вокабулара,граматичког
садржаја,читања и писања.
-Слушање
и
правилно
изговарање речи и реченица.
-Зна да говори о хобијима
-Зна да именује делове тела и
да каже шта га боли
-Зна да каже шта се јуче
десило
-Зна да пита за адресу и да
наведе куда и код кога иде
-Зна да именује превозна
средства и говори о путовању
њима
-Зна да персира
-Зна да каже шта му се свиђа и
не свиђа
-Зна да наведе шта се где
налази
-Зна да каже колико је сати и
да пита за време
-Зна да позове некога на
прославу
-да изрази интересовање
-да наведе време дешавања и
трајања неке радње
-да пита за неке особине
-да правилно користи усвојени

-Провера
усвојености вокабулар и граматику
лексике и граматичких
јединица
-Тренингвештинa
слушања,
читања,
писањa и говорa.

Свега: до 36
часова
годишње
ДОДАТНА НАСТАВА
Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви и задаци

Исходи на напредном нивоу

1.

Nico sammelt Schiffe

- Упознавање ученика са

-Разуме прочитани, писани и

2.

Mein Fuß tut weh

3.

Treffpunkt:Spiegelstraße 12

4.

Kati kommt nächsten Freitag

новом лексиком везаном слушани текст.
за
-Зна да напише кратак текст,
тему, као и усвајање и
мејл, писмо

5.

Das T-Shirt gefällt mir

6.

Das Konzert hat Spaß gemacht

7.

Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an

8.

Schöne Ferien

9.

Lukas hat Geburtstag

примена
граматичких

нових -Зна да учествује у кратким
дијалозима у садашњем и

јединица.
-Тренинг
слушања,

вештинa

прошлом времену
-Зна да примени стечени

читања, писањa и говора. вокабулар
-Контекстуална примена

-Зна неке информације

стеченог вокабулара

везане за земље немачког

-Упознавање
обичајима,

са говорног подручја
-У писменој и усменој

културом и традицијом у
земљама
говорног

комуникацији биће у стању

немачког да:

-изрази жеље, могућности,

подручја.

постигнућа, свиђања и

-Разговор о хобијима

несвиђања

-Издавање наредби
-Делови тела, разговор о
боловима, болестима
-Исказивање
навођење

жеља,

-прича о себи, другима,
хобијима, разним догађајима
-изда наредбу и да удели
комплимент

разлога, давање

-каже куда, са ким, чиме и

комплимената

код кога иде, да се снађе у

-Разговор о догађајима непознатој средини: пита за
из
улицу, број
прошлости
-наведе где се шта налази
-Разговор о путовањима,

-позове некога на неки
правцу
кретања, догађај, да прича о њима, о
поклонима и куповини истих превозним
опише стан, кућу -разговара о
средствима
школи
-Изјаснити свиђање и
несвиђање
-Навести

где

се

шта

налази
-Причати о догађајима,
поклонима, позиву на
догађаје
-Описати
кућу

особу,

стан,

-Разговор о школи
-Разговор
постигнућима,

о

могућностима
-Израда и презентација
групног
задатка.
Свега: до 36
часова
годишње

пројектног

РУСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉ: Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према
другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
МЕСЕЦ
ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ
1.

2.

Урок 1: Ура, каникулы!
1) Разговор с учениками;
Марафон по этажам
2) Иницијални тест
3) Ура, каникулы!
4)
Мои
идеальные
каникулы
5) Любимые каникулы;
Прошедшее время
6) Прилагательные
7) В спортивном лагере
8) Глаголы: видовые пары;
Будущее время
9) Упражнения
10) Повторение урока 1
11) Медведи в России
Урок
2:
В
СанктПетербурге
12) В Санкт-Петербурге
13) Множественное число
существительных
14) Множественное число
существительных
15) Город на Неве

IX

X

9
1

2

XI

1
1
1
1

XII

I

II

III

IV

V

VI

ОБРАД
А
3

УТВРЂ
ИВАЊЕ СВЕГА
8
1

11

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
7
1
1

7

8
1
1

1
1
1

6

1
1
1

14

3.

4.

16) Экскурсия по рекам и
каналам
17) Экскурсия по рекам и
каналам
18)
Вопросительные
и
личные местоимения
19) Глагол хотеть;
Глаголы на -овать и -евать
20) Песня Город; Рекламы
21) Повторение урока 2
22) Тесты по русскому
языку как иностранному
23) Звуки
24) Лабиринт
25) Два друга
Письменная работа
26)
Подготовка
к
письменной работе
27) Первая письменная
работа
28)
Проверка
первой
письменной работы
Урок 3: Конкурс Мой
родной город”
29) Конкурс Мой родной
город
30) Видео о Туле
31) Видео о Туле
32) Прилагательные во
множественном числе
33) Употребление слова
должен
34) Конкурс с сюрпризом
35) Конкурс с сюрпризом;
Прошедшее время
36) Местоимение этот;
Глагол мочь
37) О родном городе

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
3
1

3

3

6

13

1
1
5

6

2

7

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

5.

6.

7.

38) Систематизация
39) Тесты по русскому
языку как иностранному
40) Иван Иваныч Самовар
41) Пётр и Миша
Урок 4: Вечеринка у
Лены
42) На рынок или в
магазин?
43) Покупки
44) Покупки
45)
Употребление
числительных
с
существительными;
мало/много
46) Что купить?
47) Контрольная работа
48) У Лены дома
49) У Лены дома;
квартира и мебель
50) Моя квартира/комната
51) Где находится…
упражнения
52)
Притяжательные
местоимения
53) Повторение урока 4
54) Сказка о три медведя
Письменная работа
55)
Подготовка
к
письменной работе
56) Вторая письменная
работа
57)
Проверка
второй
письменной работы
Урок 5: Где мы учимся
58) Где мы учимся
59) Где мы учимся;
Прилагательные
мягкого
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склонения
60) Урок труда
61) Урок труда;
Вид и время глагола
62) Грађење речи
63) Расписание уроков
64) Школьный интернетфорум
65) За и против;
Местоимение который
66) Наша школа
67) В столовой;
Что любите есть и пить?
68) Систематизация
69) Медведь на велосипеде
70) Пока, Мишка!
71) До свидания, друзья!
72) Ура, каникулы!
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УКУПНО

Р.Б
Р.
1.

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Урок 1: Ура, каникулы!
1) Разговор с учениками;
Марафон по этпжам
2) Иницијални тест
3) Ура, каникулы!
4)
Мои
идеальные
каникулы
5) Любимые каникулы;
Прошедшее время
6) Прилагательные
7) В спортивном лагере










Компетенција за учење;
Одговорно учешће у
демократском друштву;
Комуникација;
Рад са подацима и
информацијама;
Сарадња;
Дигитална
компетенција;
Решавање проблема;
Естетичка компетенција;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ИСХОДИ

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 наведе колико слова има
руска азбука, наброји
слова која се разликују у
руској и српској азбуци;
 представи себе и друге:
Меня
зовут…
Его
зовут…;
 употребљава
конструкцију

72

8) Глаголы: видовые пары;
Будущее время
9) Упражнения
10) Повторение урока 1
11) Медведи в России





Одговоран однос према ДСТ.1.1.12.
околини;
ДСТ.1.1.14.
Одговоран однос према ДСТ.1.1.15.
здрављу;
ДСТ.1.1.16.
Предузимљивост
и ДСТ.1.1.17.
оријентација
ка ДСТ.1.1.19.
предузетништву;
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.3.2.
ДСТ.1.3.5.




















припадности: У меня
есть…;
употребљава основне и
редне бројеве;
поздрави и отпоздрави
некога на руском језику;
наброји дане и месеце;
мења глаголе е- и иконјугације типа читать
и говорить.
повеже
и
примени
стечена знања;
провери ниво сопственог
знања;
разуме смисао краћег
текста;
повезује
текст
и
одговарајућу
илустрацију;
разуме
кључне
информације
из
слушаног
материјала
Привет из Сербии;
изводи и примењује
поједина
граматичка
правила;
мења именице женског
рода на -ИЯ;
разуме смисао текста и
кључне информације из
слушаног материјала о
теми Мои идеальные
каникулы;
одговори на питања у
вези са текстом, као што
су: Где отдыхал…? Где
любит
отдыхать…?
Что любит…? Какие
каникулы
были…?



















Почему?;
одговори
на
питања
користећи
усвојени
лексички материјал у
теми каникулы;
промени
глаголе
у
прошлом времену: был/а/-о/-и,
катался/лась/лось/лись;
користи придеве типа
красивый и мења их по
падежима;
употребљава
упитну
заменицу какой;
разуме смисао и кључне
информације
из
аудираног материјала о
теми
В
спортивном
лагере;
одговори на питања у
вези
са
аудираним
текстом;
усваја нове речи и изразе:
лагерь,
открытка,
зарядка, дождаться;
примењује нове речи и
изразе о теми Погода:
Какая
погода…?
Хорошая / плохая /
солнце светит / дождь
идёт / снег шёл / На
улице тепло / холодно;
употреба именице градус
уз бројеве: 1 градус, 2, 3,
4 градуса, 5… градусов;
разликује глаголски вид:
читать – прочитать;
мења глаголе у будућем
времену (простом
и










сложеном): буду писать
–
напишу;
примењује
нова
граматичка правила;
повезује и примењује
знања о језику;
користи стратегије за
откривање значења речи
из новог текста Какаду
тако што проналази
сродне речи: летний –
лето, школьный – школа;
напише
писмо
или
разгледницу у форми:
Дорогой / Дорогая… /
Здравствуй(те)…
/
Привет… /
Как дела?
У
меня
всё
хорошо/нормально.
Я у / в… Мы с
родителями / друзьями /
братом / сестрой…
Вчера я…
У нас погода хорошая /
плохая…
До свидания / Пока /
Целую;
повезује и примењује
знања о језику;
користи уобичајене речи
у оквиру обрађених тема:
Каникулы,
Лагерь,
Погода – Где ты провёл
каникулы? Что делал?
Какие они были? Что
можно делать…? Как
можно отдыхать? В

2.

Урок
2:
В
СанктПетербурге
12) В Санкт-Петербурге
13) Множественное число
существительных
14) Множественное число
существительных
15) Город на Неве
16) Экскурсия по рекам и
каналам
17) Экскурсия по рекам и
каналам
18)
Вопросительные
и











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

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.

каком лагере были дети?
Какие у них были
каникулы?
Где
находиться
лагерь?
Какая была погода?;
 користи
обрађене
граматичке структуре и
примењује правила: Я из
+ ген. / Я никогда не был
в + лок. / В прошлом году
я ехал в + акуз. Мењају
глаголе:
кататься,
загорать,
плавать,
отдыхать и др. у
садашњем, прошлом и
будућем времену;
 повезује текстуални са
илустрованим
материјалом;
 упознаје
се
са
симболиком коју медвед
има у руској култури;
 одговара на питања и
учествује
у
комуникацији.
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 разуме
кључне
информације
у
материјалу
о
Санкт
Петербургу и тексту В
хостеле
„Северные
острова”
који
се
аудирају;
 одговара на питања: Что
видим…?
Где
находится…?
Что
можно делать…? Где

личные местоимения

19) Глагол хотеть;
Глаголы на -овать и -евать 
20) Песня Город; Рекламы
21) Повторение урока 2
22) Тесты по русскому
языку как иностранному
23) Звуки
24) Лабиринт
25) Два друга

Одговоран однос према ДСТ.1.1.14.
здрављу;
ДСТ.1.1.15.
Предузимљивост
и ДСТ.1.1.16.
оријентација
ка ДСТ.1.1.17.
предузетништву;
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.3.2.
ДСТ.1.3.3.
ДСТ.1.3.4.
ДСТ.1.3.5.
















сняты фотографии…?
разуме смисао краћег
текста;
повезује
слике
са
одговарајућим звучним
материјалом користећи
конструкције:
Первый
текст – это фото…
Второй текст – это
фото…;
разуме
кључне
информације
у
материјалу
о
Санкт
Петербургу;
препозна
и
користи
облике множине већине
познатих
и
најфреквентнијих
именица;
правилно
употреби
наставке тврде и меке
промене
именица
у
номинативу множине сва
три рода;
прави и употребљава
именице мушког рода
које номинатив множине
граде помоћу наставка а/я: город – города;
правилно
употреби
наставке тврде и меке
промене
именица
у
генитиву и акузативу
множине сва три рода
пазећи на аниматност
именица
(живо
–
неживо);
правилно
употреби
наставке тврде и меке















промене
именица
у
дативу, инструменталу и
локативу множине сва
три рода;
користи облике већине
познатих
и
најфреквентнијих
именица у множини, нпр.
мост,
директор,
трамвай, царь, рубль,
слово, море, библиотека,
неделя, экскурсия;
правилно
употреби
наставке тврде и меке
промене
именица
у
множини,
нпр.
у
конструкцијама:
Они
были у… Они видели…
Они говорили с… Они
звонили… Они ездили
на…;
разуме општи садржај
аудио-материјала
слушаног текста Город
на Неве;
одговори на основна
питања
у
вези
са
аудираним
текстом
Экскурсия по рекам и
каналам;
разуме општи садржај
аудио-материјала
слушаног текста;
одговори на основна
питања
у
вези
са
аудираним текстом;
издваја
кључне
информације
из
прочитаног текста;




















одговори на питања у
вези
са
прочитаним
текстом;
преприча укратко текст;
изрази утиске у вези са
одређеним текстуалним
материјалом
о
теми
Санкт
Петербурга,
екскурзија, споменика;
одговори на основна
питања
у
вези
са
текстуалним
материјалом;
издваја
кључне
информације
из
прочитаног текста;
разуме
и
правилно
интерпретира
садржај
обрађеног текста;
сублимира знања у вези
са задатом темом;
препозна
и
наброји
упитне (кто? что?) и
личне заменице (я, ты,
он, она, оно, мы, вы,
они);
мења дате заменице по
падежима;
преведе личне и упитне
заменице;
примени личне и упитне
заменице у контексту;
препозна
и
образује
садашње време глагола
прве и друге конјугације,
глагола хотеть, глагола
на -овать и -евать
(фотографировать,
танцевать) и повратних













глагола
(интересоваться);
употреби глаголе прве и
друге
конјугације,
глагола
хотеть
и
глагола на -овать и евать
(фотографировать,
танцевать) и повратних
глагола
(интересоваться)
у
садашњем времену у
контексту;
разуме општи садржај
песме
Город
после
слушања;
разуме и издваја кључне
информације из текста
Экскурсия;
преведе на руски језик
изразе типа: Да ли је
далеко…?
Где
се
налази…? Где се могу
купити карте…? У ком
позоришту се може
гледати…? Какви се
излети нуде…?;
повезује и примењује
знања
о
језику
(номинатив
множине
именица, упитне кто и
что и личне заменице у
свим падежима, глаголи
на
-овать/-евать,
повратни
глаголи
у
садашњем времену;
користи уобичајене речи
у оквиру тема СанктПетербург,
экскурсия,















памятник, город;
користи
обрађене
граматичке структуре и
примењује
правила
(постављање
питања,
грађење
садашњег
времена,
повезивање
речи у текст);
разуме општи садржај
текста
Разговор
по
телефону
после
слушања;
чита са разумевањем
текст и издваја кључне
информације
из
прочитаног текста;
користи облике једнине и
множине
именица,
именица на -ИЯ и
осталих
познатих
именица, глагол хотеть,
повратне
глаголе
и
глаголе на -овать/-евать
у садашњем времену;
води конверзацију о
темама Когда у нас
экскурсия? Что тебе
нравится / не нравится?
Чем ты интересуешься?
Что можно делать во
время каникул? Что ты
любишь
фоторафировать?;
наведе основна обележја
сугласничког
и
самогласничког система
руског језика;
изговори
и
обележи
акцентоване
и

3.

Письменная работа
26)
Подготовка
к
письменной работе
27) Первая письменная
работа
28)
Проверка
первой
письменной работы






Компетенција за учење;
Одговорно учешће у
демократском друштву;
Рад са подацима и
информацијама;
Решавање проблема;

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.

неакцентоване
редуковане
самогласнике;
 изговори гласове који се
бележе словима ж, ш, ч,
щ;
 сублимира стечена знања
о теми Санкт Петербург
у
илустративном
и
писаном облику, кроз
креативну игру;
 описује,
извештава и
интерпретира у неколико
реченица о раду групе у
којој учествује;
 разуме општи садржај
аудио-материјала након
слушања
приче
Два
друга;
 разуме и издваја кључне
информације из текста;
 интерпретира
текст
својим речима;
 употребу
упитне
заменице
и
постави
питања везана за текст.
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 одговори на питања која
се односе на обрађене
теме каникулы, отдых,
погода,
СанктПетербург, экскурсия;
 користи облике множине
познатих именица тврде
и меке промене, именица
женског рода на -ия,
именице мушког рода

4.

Урок 3: Конкурс Мой
родной город
29) Конкурс Мой родной
город
30) Видео о Туле
31) Видео о Туле
32) Прилагательные во
множественном числе
33) Употребление слова
должен
34) Конкурс с сюрпризом
35) Конкурс с сюрпризом;
Прошедшее время
36) Местоимение этот;
Глагол мочь
37) О родном городе
38) Систематизация
39) Тесты по русскому













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

ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
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.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.






које номинатив множине
граде на -а/-я, глагол
хотеть, глаголе на овать и -евать, повратне
глаголе, глаголе е- и иконјугације у садашњем,
прошлом и будућем
(простом или сложеном)
времену;
примени
основна
правила
грађења
одређених граматичких
облика;
уочи своје и туђе грешке
и научи из њих;
изврши аутоевалуацију
сопственог рада.

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 разуме
кључне
информације
у
аудираном
тексту
Хороший шанс;
 разуме смисао крађег
текста;
 повезује
текст
са
одговарајућим
илустрованим
материјалом;
 разуме општи садржај у
аудираном тексту Видео
о Туле;
 одговори
на основна
питања
у
вези
са
аудираним текстом;

языку как иностранному
40) Иван Иваныч Самовар
41) Пётр и Миша

ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
ДСТ.1.3.2.




















напише
план филма
којим се представља
град;
изрази утиске и да
одговори на питања у
вези са текстом Видео о
Туле;
издвоји
кључне
информације, разуме и
правилно интерпретира
садржај
обрађеног
текста;
сублимира знања у вези
са задатом темом;
описно
објашњава
значење
речи,
нпр.
Извините, пожалуйста,
я не понимаю, слово
„дискотека”. Что это?
–
Там
можно
танцевать;
прави разлику између
села и града и користи
конструкције типа: В
городе есть + ном. и В
деревне нет + ген.;
говори
о
омиљеним
местима у граду и
користи
зависне
реченице са везником
потому что;
разуме
кључне
информације у тексту
Хороший шанс;
препозна
и
користи
облике већине познатих
и
најфреквентнијих
придева у множини;
правилно
употреби


















наставке тврде и меке
промене
придева
у
множини;
правилно
употреби
упитну заменицу какой у
свим падежима једнине и
множине;
разуме општи садржај
аудио-материјала после
слушања;
правилно употреби реч
должен;
разуме општи садржај
аудио-материјала
Конкурс с сюрпризом
после слушања;
одговори на основна
питања
у
вези
са
слушаним
аудиоматеријалом;
исприча причу на тему
Конкурс с сюрпризом на
основу фотографија;
изрази утиске и да
одговори на питања у
вези
са
обрађеним
текстуалним
материјалом Мой родной
город, Видео о Туле,
Конкурс с сюрпризом;
издваја
кључне
информације, разуме и
правилно интерпретира
садржај
обрађеног
текста;
употреби стечена знања:
користи
усвојени
лексички материјал шире
у контексту, користи и














примењује
усвојена
граматичка правила;
мења глаголе у прошлом
времену (играл, катался,
шёл, пошёл, нашёл);
разуме
кључне
информације
у
граматичком материјалу;
усваја
граматичка
правила и примењује их;
мења
по
падежима
показну заменицу этот
и
глагол
мочь
у
садашњем и прошлом
времену;
повеже и примени знања
из обрађене теме, да
каже где се налази неки
град или неко село:
Гóрод /Дерéвня
располóжен(а) /нахóдитс
я…;
одговара на питања која
се надовезују, остварује
комуникацију
и
размењује
кратке
информације у вези са
познатом темом Глáвная
достопримечáтельность
–
э́то…
Глáвная
плóщадь / Глáвнаяу́лица
назывáется…
В цéнтре гóрода /дерéвни
нахóдится(-ятся)/есть
це́рковь /магази́ны…
Си́мвол гóрода /дерéвни –
э́то…;
користи уобичајене речи












у оквиру обрађених тема:
Вчера
погода
была
хорошая/плохая.Темпера
тура – 20 градусов;
користи
обрађене
граматичке структуре и
примењује
правила:
красивый
город,
красивого
города,
красивому городу, с
красивым городом, о
красивом городе; Сейчас
звоню. Завтра позвоню.
Забтра ьуду звонить.
Красивый
город.
Красивые
города.
Красивых
городов.
Красивых музеев;
чита са разумевањем
текст и издваја кључне
информације
из
прочитаног;
представи свој град у
десетак
реченица,
користећи се помоћним
питањима;
пише реченице и краће
текстове
користећи
усвојене
језичке
и
граматичке елементе у
вези са познатом темом;
користи облике множине
придева;
разуме и уме да издвоји
кључне информације из
текста: Это самовар
Иван Иваныч. Это дядя
Петя.
Он
первым
подошел к самовару. У

самовара
есть
отчество. Каждый член
семьи разговаривает с
самоваром;
 разуме општи садржај
аудио-материјала о теми
медведа који не живе на
слободи;
 разуме и уме да издвоји
кључне информације из
текста:
Есть
бурый
медведь. Есть белый
медведь. Медвети не на
свободе. Эти медведи
живут в зоопарка или в
реабилитационных
центрах;
 одговара на питања и
учествује
у
комуникацији:
Какой
это медведь? У него
есть мама/у него нет
мамы? Какая проблема
есть у Миши? Это
белый/бурый медведь. У
него нет... Он живет
в...;
 нове усвојене речи и
изразе примени: Кто-то
делает
покупки.
Покупать продукты на
рынке.
Это
можно
купить в круглосуточном
магазине.
Я
куплю

5.

Урок 4: Вечеринка у
Лены
42) На рынок или в
магазин?
43) Покупки
44) Покупки
45)
Употребление
числительных
с
существительными;
мало/много
46) Что купить?
47) Контрольная работа
48) У Лены дома
49) У Лены дома;
квартира и мебель
50) Моя квартира/комната
51) Где находится…
упражнения
52)
Притяжательные
местоимени
53) Повторение урока 4
54) Сказка о три медведя













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

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.

апелсиновый сок;
 разуме смисао текста и
кључне информације у
материјалу који слуша;
 повезује
текст
са
одговарајућим
илустрованим
материјалом.
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 нове усвојене речи и
изразе примени: Кто-то
делает
покупки.
Покупать продукты на
рынке.
Это
можно
купить
в
круглосуточном
магазине.
Я
куплю
апелсиновый сок;
 разуме смисао текста и
кључне информације у
материјалу, који слуша;
 повезује
текст
са
одговарајућим
илустрованим
материјалом;
 разуме смисао текста и
кључне информације у
материјалу који слуша;
 примени нове речи и
изразе:
Покажите,
пожалуйста, виноград.
Это
слишком
дорого/дёшево. Сосиски
с горчицей – это вкусно.
Килограмм
за...
рубля/рублей;















да правилно изговори
бројеве од 70 до 199;
да правилно напише
бројеве од 70 до 199;
да сублимира знања у
вези са задатом темом;
ученик
зна
правила
слагања броја и именице:
1 + номинатив, 2 – 4 +
генитив једнине, 5 +
генитив множине: 1
помидор, 2 помидора, 5
помидоров;
остварује комуникацију и
размењује
са
саговорницима
кратке
информације о теми
Куповина: Добрый день.
Что
вы
хотите?
Сколько
стоит/стоóят…? Дайте
мне
килогрáмм
апельсинов.
С
вас...
рубль/рубля́/рублей;
да сублимира знања у
вези са задатом темом;
повезује и примењује
знања;
проверава
ниво
сопственог знања;
повезује и примењује
знања;
проверава
ниво
сопственог знања;
разуме смисао текста и








кључне информације у
материјалу, који слуша,
усваја нове речи и изразе
и у стању је да их
примени:
Это
гостиная/кухня...
На
первом/на
втором
этаже...
А
чей-то
команте есть кровать,
кресло,
шкаф,
письменный стол со
стулом,
компьютер,
полка...;
уме да изрази утиске и да
одговори на питања у
вези
са
обрађеним
текстуалним
материјалом:
Это
красивый/большой дом. В
доме есть бассейн;
издваја
кључне
информације, разуме и
правилно
употреби
научене речи и изразе: У
нас большая/красивая...
квартира. В моей/наше...
комнате
находится...
Рядом
с
кухней/гостиной...
находится столовая;
уме да сублимира знања
у вези са задатом темом;
остварује комуникацију и







размењује
са
саговорницима
кратке
информације:
Что
находистя в комнате? В
комнате
стол,
два
стула, ковёр, окно, шкаф,
плока, постер, линейка,
карандаши...;
Это
столовая. Из столовой.
К
столовой.
Вижу
столовую. Рядом со
столовой. В столовой;
уме да сублимира знања
у вези са задатом темом;
остварује комуникацију и
размењује
са
саговорницима
кратке
информације: Рядом со
шкафом находится стол.
Ковер на полу. Между
диваном
и
столом
находится кресло. Над
столом висит люстра.
Под столом – ковер;
уме да сублимира знања
у вези са задатом темом;
зна да користи присвојне
заменице (рецептивно и
продуктивно): Я сижу
недалеко
от
твоей
подруги Ольги. Я звоню
твоей подруге Ольге. Я
вижу
твою
подругу

6.

Письменная работа
55)
Подготовка
к
письменной работе
56) Вторая письменная
работа
57)
Проверка
второй
письменной работы






Компетенција за учење;
Одговорно учешће у
демократском друштву;
Рад са подацима и
информацијама;
Решавање проблема;

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.

Ольгу. Я гуляю с твоей
подругой
Ольгой.
Я
думаю о твоей подруге
Ольге;
 ученик
повезује
и
примењује
знања
о
језику;
 ученик
користи
уобичајене речи у оквиру
обрађених тема;
 ученик користи обрађене
граматичке структуре и
примењује правила;
 повезује текстуални са
илустрованим
материјалом:
На
картинке номер девять
видим
маленького
Мишутку;
 одговара на питања и
учествује
у
комуникацији: В лесу
гуляла девочка. На этой
картинке девочка есть
суп.
На крају области ученик ће
бити у стању да:
 сублимира знања и да
одговори на питања која
се односе на обрађене
теме;
 користи
бројеве
са
именицама;
 рецептино и продуктивно
влада
присвојним

ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.
ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.
7.

Урок 5: Где мы учимся
58) Где мы учимся
59) Где мы учимся;
Прилагательные
мягкого
склонения
60) Урок труда
61) Урок труда;
Вид и время глагола
62) Грађење речи
63) Расписание уроков
64) Школьный интернетфорум
65) За и против;
Местоимение который
66) Наша школа
67) В столовой;
Что любите есть и пить?
68) Систематизация













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

ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.5.
ДСТ.1.1.6.
ДСТ.1.1.7.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.9.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.1.12.
ДСТ.1.1.13.
ДСТ.1.1.14.
ДСТ.1.1.15.
ДСТ.1.1.16.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.18.









заменициама за 1. и 2.
лице једнине и множине;
одговори на питања у
вези са познатом темом;
да користи бројеве са
именицама;
правилно
уоптреби
присвојне заменице;
пише реченице и краће
текстове
користећи
познате
језичке
елементе;
учи на сопственим и
туђим грешкама;
реално сагледа резултате
свога рада.

На крају области ученик ће
бити у стању да:
 разуме смисао текста и
кључне информације у
материјалу, који слуша,
усваја нове речи и изразе
и у стању је да их
примени;
 изрази
утиске и да
одговори на питања у
вези
са
обрађеним
текстуалним
материјалом: Система
оценок
в
Сербии
хорошая/плохая.
Система
оценок
в
России хорошая/плохая.
Кто-то
хорошо/плохо

69) Медведь на велосипеде
70) Пока, Мишка!
71) До свидания, друзья!
72) Ура, каникулы!

ДСТ.1.1.19.
ДСТ.1.1.20.
ДСТ.1.1.21.
ДСТ.1.1.22.
ДСТ.1.1.23.
ДСТ.1.1.24.
ДСТ.1.2.1.
ДСТ.1.2.2.
ДСТ.1.2.3.
ДСТ.1.2.4.
ДСТ.1.3.1.











учится;
издваја
кључне
информације, разуме и
правилно интерпретира
садржај
обрађеног
текста: Я учусь на одни
пятёрки.
В
России/Сербии
есть
осенние,
зимние,
весенние
летние
каникулы;
зна да користи придеве
меке промене: летние
каникулы,
во
время
летних каникул, в зимнем
лагере,
до
зимних
каникул, к последнему
реферату...;
разуме општи садржај
аудио-материјала, текста,
који слуша;
одговори на основна
питања
у
вези
са
текстом, који слуша:
Кто
о
чем
разговаривает? Что на
уроке труда делают
мальчики,
а
что
девочки? Есть ли у них
такой предмет? Кто
что будеть делаеть на
выходных?
Писать
сочинение.
Делать
скамейку.
Готовить
брощ;
издваја
кључне
информације, разуме и
правилно интерпретира











садржај
обрађеног:
глаголи несвршеног вида
граде прошло садашње и
сложено будуће време, а
глагли свршеног вида,
осим прошлог, граде
само просто будуће
време;
употреби
стечена
лингвистичка знања и
користи
усвојени
лексички материјал у
ширем
контексту:
Сейчас
я
смотрю
телевизоа. Этот филь я
завтра посмотрю. Миша
часто гуляет со своей
собакой.
Сегодня
я
погуляю с собакой;
влада
основним
правилима грађења речи
и умети да их примени:
учить → учи + -тель
→учитель; лето → лет
+ -н + -ий → летний;
уочи од које је претходно
речи нова реч саграђена:
билиотекарь
←
библиотека, хоккеист ←
хоккей, преподаватель
← преподавать;
разуме општи садржај
аудио-материјала, текста,
који слуша;
може да одговори на
основна питања у вези са
текстом који слуша:
Когда
начинается
второй урок? Второй













урок
начинается
в
девять часов пятьдесят
минут. Десять часов
сорок
минут
–
начинается
третий
урок;
користи
основне
уобичајене форме за
изражавање извињења:
Извини(те),
пожалуйста,
что
я
опоздал на урок. Мой
атобус опоздал;
разуме општи садржај
аудио-материјала, текста,
који слуша;
одговори на основна
питања
у
вези
са
текстом, који слуша;
користи
основне
уобичајене форме за
изражавање слагања и
неслагања: Я думаю,
что.... По- моему... мне
нравится / не нравится,
потому что... Я за (+
акузатив)... Я против
(+генитив)...
Это
правильно.
Это
неправильно;
користи
основне
уобичајене форме за
изражавање слагања и
неслагања: Я за (+
аку.)…; Я против (+
ген.)…;
мне
(не)
нравится,
потому
что…;
износи своје мишљење и










изражава ставове: Я
думаю,
что…;
Помоему…;
користи облике односноупитне
заменице
который;
заменице который;
даје информације о свом
окружењу у неколико
реченица: Наша школа
находится на улице...
Это школа. У нас ксть
кабинте математики,
физики. Я учусь в
шестом классе. В школе
мы изучаем сербский
язык,
математику,
географию, историю...
Обычно у нас шесть
уроков
в
день.
К
сожалению, у нас нет
кружков;
размењује
са
саговорницима
кратке
информације у вези са
датом темом: Картошку
варить... минут. Огурцы
нарезать
кубиками.
Добавить соль, перец.
Положить в салатницу;
користи уобичајене речи
и изразе у оквиру
обрађених тема: делать
покупки, покупаешь в
магазине/на
рынке;
сколько что-то стоит;
большая
квартира,
столовая,
кухня,
на
первом этаже; сменка,











дежурство, урок труда,
учиться на...;
користи
обрађене
граматичке структуре и
примењује правила: 1
килограмм,
2
–
4
килогамма,
5
килограммов;
находиться
на/в
+
Предл.,
находиться
под/над, за + Творит...;
разуме општи садржај
аудио-материјала после
слушања;
разуме и уме да издвоји
кључне информације из
текста који слуша и да
постави и одговори на
питања
у
вези
са
одслушаним
текстом:
Кто-то
дрессирует
кого-то. Научить когото каким-то трюкам.
Кормит кого-то чем-то.
В цирке медведи ходят
на двух лапах, танцкют;
усмено
изрази
своје
утиске уз помоћ слика:
Кто-то
познакомил
кого-то
с
чемто(культурой России).
Кто-то научил кого-то
правильно
писать.
Образовать
новые
слова...;
користи писани код за
изражавање
својих
утисака (личне поруке,
електронска пошта);















чита са разумевањем
краће
писане
или
илустроване текстове;
проналази
и
издваја
предвидљиве
информације у тексту и
може да изведе закључак
о
могућем
значењу
непознатих
речи
из
контекста;
употреби стечена знања
–
користи
усвојени
лексички материјал шире
у контексту;
користи и примењује
усвојена
граматичка
правила;
разуме општи садржај
аудио-материјала, текста,
који слуша и може да
одговори на основна
питања
у
вези
са
текстом, који слуша;
разуме општи садржај
аудио-материјала, текста,
који слуша и може да
одговори на основна
питања у вези са текстом,
који слуша;
да употреби стечена
знања, користи усвојени
лексички материјал шире
у контексту: Чем вы ещё
увлекаетесь? Ира, какие
у тебя планы на лето?
Ребята, какие предметы
у вас будут в следующем
году? А вы любите салат
Оливье?



ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА
РАДА
Током
часа
се
препоручује
динамично смењивање
техника / активности
које не би требало да
трају дуже од 15
минута.
1.
Слушање
и
реаговање на команде
наставника или са
траке (слушај, пиши,
повежи, одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај,
сеци,
боји,
отвори/затвори свеску,
итд.).
2.
Рад
у
паровима, малим и

Слушање,
памћење,
примењивање
претходно
стечених
знања,
записивање,
уочавање,
читање,
дискутовање,
описивање, одговарање на
питања,
постављање
питања,
упоређивање,
разговор,
закључивање,
разликовање, посматрање.

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА

Припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавње, иницирање,
слушање.

користи и примењује
уобичајене
изразе
основних
комуникативних
функција:
Мне
(óчень/осóбенно/бóльше)
нрáвится/нрáвятся...
Извините, пожалуйста,
что я опоздáл(а) на
урóк... Мой роднoй город
находится на севере.

НАЧИН ПРОВЕРЕ
РЕСУРСИ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Наставник
континуирано
прати и вреднује не
само
постигнућа
- ученици
ученика,
процес
- наставници
наставе и учења,
- родитељи
већ и сопствени рад
- учионица
како
би
- двориште
перманентно
- дидактичка средства и
унапређивао
материјали
наставни процес и
- уџбеници
осигурао квалитет
- фотографије
наставе.
Процес
- интернет
праћења
и
- искуство ученика
вредновања почиње
проценом
нивоа
знања ученика на
почетку
школске

великим
групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.)
3.
Мануалне
активности
(израда
паноа,
презентација,
зидних новина, постера
за
учионицу
или
родитеље и сл.)
4. Вежбе слушања
(према
упутствима
наставника или са
траке повезати појмове
у вежбанки, додати
делове
слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне
исказе,
утврдити хронологију
и
сл.)
5.
Игре
примерене узрасту
6. Певање у групи
7.
Класирање
и
упоређивање
(по
количини,
облику,
боји,
годишњим
добима,
волим/не
волим, компарације…)
8. Решавање "текућих
проблема" у разреду,
тј. договори и минипројекти
9. Цртање по диктату,
израда
сликовног
речника
10. "Превођење" исказа
у гест и геста у исказ

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

11.
Повезивање
звучног материјала са
илустрацијом
и
текстом,
повезивање
наслова са текстом или
пак именовање наслова
12.
Заједничко
прављење
илустрованих
и
писаних
материјала
(извештај/дневник са
путовања,
рекламни
плакат,
програм
приредбе или неке
друге манифестације)
13.
Разумевање
писаног
језика:
уочавање
дистинктивних
обележја која указују
на
граматичке
специфичности (род,
број, глаголско време,
лице…)
а. препознавање везе
између група слова и
гласова
б.
одговарање
на
једноставна питања у
вези
са
текстом,
тачно/нетачно,
вишеструки избор
ц.
извршавање
прочитаних упутстава
и наредби
14. Увођење дечије
књижевности
и
транспоновање у друге
медије: игру, песму,

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.

драмски
израз,
ликовни израз.
15.
Писмено
изражавање:
повезивање гласова и
групе
слова
замењивање
речи
цртежом или сликом 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, претплату на
дечији часопис или сл,
налепнице за кофер) писање честитки и
разгледница - писање
краћих текстова

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
социолингвистички
х 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
се врши 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

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ

ЦИЉ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Циљ предмета физичког васпитања –изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за стицањем
знања,способности за бављење спортом и да стечена знања примењују у животу а све у циљу развијања културе неопходне за
очување здравља.
ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Развој и одржавање моторичких способности ученика,
Учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта,
Стицање теоријских знања у изабраном спорту,
Познавање правила такмичења у изабраном спорту,
Формирање навика за бављење изабраним спортом,
Социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима, такмичења,
Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА
Основни организациони облик рада је наставни час.
Образовни
стандарди
су
дефинисани
за
следеће
области:
•
ОСПОСОБЉЕНОСТ
У
ВЕШТИНАМА
•
ЗНАЊА
О
ФИЗИЧКОМ
ВЕЖБАЊУ
И
ФИЗИЧКОМ
ВАСПИТАЊУ
•
ВРЕДНОВАЊЕ
ФИЗИЧКОГ
ВЕЖБАЊА
И
ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
ОД
СТРАНЕ
УЧЕНИКА
Област ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА чине савладани садржаји програма Физичког васпитања у Спортским играма
(кошарка, одбојка, рукомет или фудбал), Атлетици (трчање, скокови, бацање), Вежбама на справама и тлу (тло, прескок, греда,
двовисински разбој, кругови, коњ са хватаљкама, вратило, разбој), Плесу, Ритмичкој гимнастици, Пливању, Вежбама обликовања и
Стоном
тенису.
Област ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ чине појмови који се користе у физичком вежбању,
знања
о
основним
принципима
вежбања
и
правила
спортских
игара
и
индивидуалних
спортова.
Област ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА чине уверења, ставови и
вредности које ученик поседује на крају основног образовања о физичком вежбању и Физичком васпитању.
Стандардима нису обухваћени ученици са посебним потребама, као ни ученици који су делимично ослобођени појединих
активности из здравствених разлога. У оба случаја наставник врши проверу стандарда у области ОСПОСОБЉЕНОСТ У
ВЕШТИНАМА
према
могућностима
ученика.
Напомена: у нашем систему физичког васпитања значајно место заузима развој моторичких способности, али ова област није
обухваћена стандардима. За то је неопходно извршити посебно истраживање са већим бројем тестова, од којих би се формирала
национална батерија тестова.

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Годишњи фонд часова: 36
Циљ:Циљнаставе обавезне слободне активностичувари природе у VI разредује да се код ученикаразвије пожељно понашање у
складу са принципима одрживости, етичности и права будућихгенерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет.
Задаци обавезне слободне активностичувари природе су: примењивање образовања за заштиту и одрживост животне средине,
развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем, развијање способности да на основу стечених
знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живота, развијање здравог односа према себи и другима, умеће да се на основу
стечених знања примењују и рационално користе природни ресурси, препознавање извора загађивања и уочавања последица,
развијање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема везаних за животну средину, развијање
радозналости, и личне иницијативе за активно учешће и одговорности према животној средини,подизање нивоа свести о личном
ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе и биодиверзитета.
Међупредметне компетенције:
 Компетенција за учење;
 Решавање проблема;
 Одговоран однос према здрављу;
 Сарадничка компетенција;
 Рад са подацима и информацијама;
 Kомуникативна компетенција;
 Естетичка компетенција;
 Одговорно учешће у демократском друштву;
 Одговоран однос према околини;
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
 Дигитална компетенција.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
МЕЂУПРЕДМЕТНА
По завршеној области ученик ПОВЕЗАНОСТ
ће бити у стању да:
I ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА Узајамна повезаност живог
 користи ИКТ и другу Биологија

СРЕДИНА
ЧОВЕКА

И

УТИЦАJ света
Утицај човека на одрживост
животне средине



Спровођење акција-Заштита и
одрживост животне средине








IIОДГОВАРАН
ОДНОС Понашања која не нарушавају
ПРЕМА
ОДРЖИВОСТИ одрживост животне средине
Глобалне промене у животној
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
средини и њихове последице
Смањивање емисије штетних
гасова- мали пројекат
Заштита од буке
Комунална хигијена- акција





опрему у истраживању,
обради
података
и
приказу резултата;
табеларно и графички
представи прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;
доводи у везу промене у
спољашњој
средини
(укључујући
утицај
човека) са губитком
разноврсности
живих
бића на Земљи;
прави разлику између
одговорног
и
неодговорног
односа
према живим бићима у
непосредном окружењу;
предлаже акције бриге о
биљкама и животињама
у
непосредном
окружењу, учествује у
њима.
техника
користи ИКТ и другу Биологија,
технологија,
информатика
опрему у истраживању,
обради
података
и рачунарство, географија
приказу резултата;
табеларно и графички
представи прикупљене
податке
и
изведе

и
и

Рециклажа- акција
Спровођење
акцијаОдговоран
однос
према
одрживости животне средине







понашања
која
IIIОДГОВОРАН
ОДНОС Правила
доприносе очувању здравља
ПРЕМА ЗДРАВЉУ
Потрошачка култура- мали
пројекат
Органска храна. Брза храна
Спровођење
акцијаЗдравствена култура

одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени
илуструје
примерима
деловање
људи
на
животну
средину
и
процењује
последице
таквих дејстава;
уме
критички
да
процени
последице
људских делатности по
расположиве ресурсе на
Земљи;



прикупи
податке
о Биологија,
радовима научника који технологија,
су допринели изучавању рачунарство
људског
здравља
и
изнесе свој став о
значају
њиховог
истраживања;



одржава личну хигијену
и хигијену животног
простора
у
циљу
спречавања инфекција;
користи ИКТ и другу
опрему у истраживању,
обради
података
и
приказу резултата;
табеларно и графички
представи прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и







техника
информатика

и
и

како учи и где та знања
може да примени





IVОДГОВОРАН
ОДНОС Права животиња – опстанак
који зависи од човека
ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА
Животиње за друштво –
кућни љубимци
Угроженост
домаћих
животиња,
огледних
животиња и крзнашица
Спровођење акција-Брига о
животињама








VОДГОВОРАН
ОДНОС Заштићене биљке Србије
ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ Заштићене животиње Србије
Посета резервату природеЖИВОГ СВЕТА
теренска вежба
Спровођење
акција-





одговорно се односи
према свом здрављу;
идентификује
поремећаје у раду органа
и
система
органа
изазване
нездравим
начином живота;
изрази критички став
према
медијским
садржајима који се баве
здравим
стиловима
живота;
користи ИКТ и другу Биологија,
опрему у истраживању, технологија,
обради
података
и рачунарство
приказу резултата;
табеларно и графички
представи прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;

техника
информатика

и
и

предложи
акције
заштите биодиверзитета
и учествује у њима
техника
користи ИКТ и другу Биологија,
опрему у истраживању, технологија, информатика
обради
података
и рачунарство, географија
приказу резултата;
табеларно и графички

и
и

Обележавање Дана планете и
Светског
дана
животне
средине









ТЕХНИКЕ
МЕТОДЕ РАДА

И АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

*вербалне (монолошка, *учи
смислено:
дијалошка),
повезивањем оног што
учи са оним што зна и са
*визуелне
(рад
на

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

представи прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;
предложи
акције
заштите биодиверзитета
и учествује у њима;
повеже
утицај
еколошких чинилаца са
распоредом ретких и
угрожених врста које
насељавају
простор
Србије;
истражи разлоге губитка
биодиверзитета
на
локалном подручју.

РЕСУРСИ

*креира и осмишљава *наставници
наставу и учење;
*контекстуализује дати *ученици
програм
према

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
*описно
оцењивање
укључује
следеће
оцене: истиче се, добар
и задовољава;

тексту,
самостални ситуацијама из живота;
потребама конкретног
писмени и графички
одељења;
*учи
проблемски:
радови ученика),
*дефинише
исходе
самосталним
специфичне
за
прикупљањем
и
*методе
практичне
конкретну
наставну
анализирањем података и
наставе (истраживачки
јединицу;
информација;
рад ученика, практичан
*планира и припрема
постављањем
рад
и
рад
у
наставу самостално и у
релевантних питања себи
лабораторији,
метод
сарадњи са колегама;
и другима; развијањем
демонстрације),
*подстиче радозналост,
плана решавања задатог
аргументовање,
проблема;
*комбиновани рад;
креативност,
рефлексивност,
*учи
дивергентно:
*ИКТ методе
истрајност,
предлагањем
нових
одговорност,
решења;
смишљањем
*програмирана настава
аутономно мишљење,
нових
примера;
*проблемска настава
сарадњу,
једнакост
повезивањем садржаја у
*учење путем открића
међу
половима,
нове целине;
уважавање
и
учи критички: поређењем
прихватање
важности
појединих
различитости
код
чињеница и података;
ученика;
смишљањем аргумената;
*користи ИКТ;
*врши евалуацију свог
*учи кооперативно: кроз
рада и постигнућа
сарадњу са наставником
и другим ученицима; ученика;
кроз дискусију и размену *објашњава,
врши
мишљења; уважавајући хоризонталну
и
аргументе саговорника;
ветрикалну корелацију
, илуструје, поставља
*слуша наставника;
питања и проблеме;
*активно учествује у
*слуша
ученике,
разговорима
и
процењује атмосферу у
дискусијама;
учионици, прилагођава
*записује у свеску, црта, наставу могућностима
прави мапе ума, израђује ученика и одељења;

*родитељи
*локална самоуправа
*дом здарвља
*Црвени крст
*учионица и школа
*наставни
и
дидактични материјали
и средства
*интернет
*лична
ученика

искуства

*библиотека (школска,
градска, лична)

*формативно
оцењивање;
*идентификација
ситуација у којима ће
ученици
стећи
и
показати понашање у
складу са исходима;
*инструменти
за
праћење
постигнућа:дискусија на
часу,
мапе
појмова,
проблемски
задаци,
есеји,лабораторијске
вежбе,
проблемски
задаци,
симулације,
дебате,
истраживачки
радови
и
пројекти,
решавање
проблема,дневници рада
ученика, експерименти,
вршњачко
учење,
самоевалуација, усмено
испитивање,
домаћи
задаци.

моделе;

*апстрахује,
конкретизује
*замишља,
анализира,
чињенице, анализира и
апстрахује
и
синтетише
квантум
конкретизује;
знања
(свог
и
*самостално се ангажује ученичког);
кроз домаће задатке и
*указује на повезаност
истраживања
по
између теоријских и
литератури;
практичних знања;
*учествује у пројектима
*подстиче
развој
или групном раду;
личности ученика.
*описује,
упоређује,
памти, изводи закључке;
*излаже
чињенице;

самостално

*остварује вертикалну и
хоризонталну корелацију;
*повезује
теорију
и
праксу;
*користе лабораторијски
прибор и опрему за
теренски рад;
*изводи огледе;
*табеларно и графички
приказује резултате;
*користи
ИКТ
за
прикупљање,
обраду
података и представљање
резултата истраживања
или огледа.

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
(1 час недељно, 36 часа годишње)
Циљ и задаци
Циљ изучавања предмета свакодневни живот у прошлости јесте проширивање знањa из области опште културе и
оспособљавање ученика да, упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију
свест о континуитету и разноврсности историјских појава и процеса. Ученици би требало да се упознају са специфичностима
динамике друштвених и културних промена и да науче како да сагледају себе у односу према „другом” како би сопствени
идентитет потпуније и целовитије интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
Задаци предмета су да ученици, посредством наставе, која је усмерена упознавању различитих елемената свакодневног живота, као
што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање и друго, уоче њихову условљеност историјским
догађајима и процесима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима
свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и препознају
различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем
радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да овладају елементарним знањима
о прикупљању историјске грађе и да развију критички однос према тој грађи и другим остацима прошлих времена.
Oперативни задаци
Ученици треба да:
 разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости
 усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости
 стекну знања о свакодневном животу у Европи у средњем веку
 стекну знања о свакодневном животу код Срба у средњем веку
 усвоје и прошире знања о грбу и застави
 развијају истраживачку радозналост
 развијају способност повезивања знања из различитих области.

ЦРТАЊЕ , СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљ:

Циљ изборног предмета цртање, сликање и вајање јесте да пробуди још више стваралачко мишљење и деловање из области
ликовне културе.
Задаци:
 Стварање још већих услова да ученици у процесу реализације задатог садржаја користе различите технике, средства и
материјале за рад и да још више упознају њихова визуелна и ликовна својства.
 Могућност да према свом нахођењу, интересовању и могућностима изаберу онај вид ликовног стваралаштва који им највише
одговара и где ће себе препознати као будуће а можда и велике ствараоце
Оперативни задаци:
Ученици треба да :
Развију ликовно естетски сензибилитет 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 способност за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика ;светло-тамно, обликбоја простор-композиција .
Посматрају и естетски доживљавајудела ликовних уметности
Развијају љубав према ликовном наслеђу
Оспособе се за стваралачко преношење визуелно ликовних ускустава у природно-друштвено научна подручја и тако развију
интересовање за унапређење културе живљења .
Развијају стваралачки однос према околини и веће компентенције визуелног мишљења .
Развију осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно техничких средстава.

СЕДМИ РАЗРЕД:
СРПСКИ ЈЕЗИК
(4 часа недељно, 144 часа годишње)
Годишњи фонд 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.
Међупредметне компетенције:
компетенција за учење, решавање проблема, естетичка, рад са подацима и информацијама, сарадња, комуникација, дигитална,
одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и
оријентација ка предузетништву
ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
САДРЖАЈИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
– користи књижевне термине и ЛЕКТИРА
Књижевност
појмове обрађиване у претходним
(54 часа)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Историја –

књижевна дела са

разредима и повезује их са новим
делима која чита;
– истакне универзалне вредности
књижевног дела и повеже их са
сопственим
искуством
и
околностима у којима живи;
– чита са разумевањем различите
врсте текстова и коментарише их,
у складу са узрастом;
– разликује народну од ауторске
књижевности и одлике књижевних
родова и основних књижевних
врста;
– разликује основне одлике стиха
и строфе – укрштену, обгрљену и
парну риму; слободни и везани
стих; рефрен;
– тумачи мотиве (према њиховом
садејству или контрастивности) и
песничке слике у одабраном
лирском тексту;
– локализује књижевна дела из
обавезног школског програма;
– разликује етапе драмске радње;
–
разликује
аутора
књижевноуметничког текста од
наратора, драмског лица или
лирског субјекта;
– разликује облике казивања
(форме приповедања);
– идентификује језичко-стилска
изражајна средства и разуме
њихову функцију;
–
анализира
идејни
слој
књижевног дела служећи се
аргументима из текста;
– уочи разлике у карактеризацији
ликова
према
особинама:
физичким,
говорним,

ЛИРИКА
1. Јован Дучић: Подне
2. Милан Ракић: Божур
3. Владислав Петковић Дис: Међу својима
4. Милутин Бојић: Плава гробница
5. Десанка Максимовић: Крвава бајка
6. Стеван Раичковић: После кише
7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска
јухахаха
8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови
9. Вислава Шимборска: Облаци
ЕПИКА
1. Народна бајка (једна по избору):
Међедовић / Чудотворни прстен /
Златоруни ован
2. Стефан Митров Љубиша: Кањош
Мацедоновић (одломак)
3. Радоје Домановић: Вођа (одломак)
4. Петар Кочић: Кроз мећаву
5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема
(одломак)
6. Данило Киш: Прича о печуркама /
Еолска харфа
7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир
Набоков: Лош дан
8. Дневник Ане Франк (одломак)
9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре
(једна прича по избору)
10. Афоризми (Душан Радовић и други)
ДРАМА
1. Бранислав Нушић: Власт (одломак)
2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић
(одломак о сусрету Кањоша и Фурлана)
НАУЧНОПОПУЛАРНИ
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
Обавезна дела

историјском тематиком
мотивима из прошлости
Географија – топоними
географски
појмови
књижевним делима

или

и
у

Биологија – књижевна дела која
садрже тематику и садржаје
везане за ову науку ( биљке и
животиње ...)
Информатика и рачунарство –
примена ИКТ-а у настави
књижевности
Страни језици – оригинална
књижевниа дела на енглеском,
руском или немачком језику или
други садржаји ових предмета
који се могу довести у везу
Музичка култура – слушање
музички обрађених песама или
музичких композиција које се
доводе у везу са књижевним
делима, музика у драмским
текстовима,
мотивационо
слушање музике

Ликовна култура – описи у
делима
и
И књижевним
сликарство, ликовни портрети
књижевника, ликовне представе

психолошким, друштвеним и
етичким;
– разликује хумористички од
ироничног и сатиричног тона
књижевног дела;
– критички промишља о смислу
књижевног
текста
и
аргументовано образложи свој
став;
– доведе у везу значење пословица
и изрека са идејним слојем текста;
– препозна националне вредности
и
негује
културноисторијску
баштину;
–
размотри
аспекте
родне
равноправности
у
вези
са
ликовима књижевно-уметничких
текстова;
– препоручи књижевно дело уз
кратко образложење;
– упореди књижевно и филмско
дело настало по истом предлошку,
позоришну представу и драмски
текст;

1. Михајло Пупин: Са пашњака до и
илустровање
сцена
из
научењака (одломак)
књижевних дела
2. Јелена Димитријевић: Седам мора и три
океана (одломак) / Милош Црњански: Наша
небеса („Крф, плава гробница” – одломак)
Физика
–
научнопопуларни
текстови о научницима или чији
Једно дело по избору
су аутори научници
1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак)
/ Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима
2. Светлана Велмар Јанковић: Српски Унутарпредметно повезивање –
Београд деспота Стефана (Капија Балкана) веза између исхода и садржаја
3. Уметнички и научнопопуларни текстови језика и језичке културе и
о
природним
лепотама
и наставе књижевности
културноисторијским
споменицима
завичаја
4. Избор из енциклопедија и часописа за Верска настава – лик Светог
децу
Саве
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Епске народне песме покосовског
тематског круга (Смрт војводе Пријезде,
Диоба Јакшића и песма по избору)
2. Епске народне песме о хајдуцима и
ускоцима (Мали Радојица, Стари Вујадин,
Старина Новак и кнез Богосав; Иво
Сенковић и ага од Рибника, Ропство
Јанковић Стојана)
3. Свети Сава у књижевности: – одломак из
Житија Светог Симеона (o опроштају оца
од сина); – избор из народних прича и
предања (на пример Свети Сава и ђаво,
легенде о Светом Сави); – избор из
ауторске поезије о Св. Сави (на пример
Матија Бећковић: Прича о Светом Сави)
4. Мирослав Антић: Плави чуперак и
Шашава књига (избор)
5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц;
Момо Капор: Мали Принц
6. Јован Стерија Поповић: Покондирена

тиква
7. Душан Ковачевић: Свемирски змај
8. Дејан Алексић: Ципела на крају света /
Игор Коларов: Дванаесто море
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ
(бирати 3 дела)
1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак)
2. Тургењев: Шума и степа
3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова
смрт
4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко
(одломак из првог дела романа)
5. Гордана Малетић: Катарке Београда
(прича Зебња и друге)
6. Урош Петровић: Загонетне приче
7. Александар Манић: У свитање света
8. Јасминка Петровић: Лето кад сам
научила да летим
9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду
10. Корнелија Функе: Срце од мастила
11. Душица Лукић: Земља је у квару
(избор)
12. Гордана Брајовић: из збирке песама
Индија, Индија (Пролази слон пун мириса,
Пролази слон пун Хималаја)
13. Душан Поп Ђурђев: Лет лионског
Икара
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ
Опкорачење. Рефрен. Цезура.
Везани и слободни стих.
Ауторске лирске песме: рефлексивна и
сатирична песма.
Језичко-стилска
изражајна
средства:
метафора, алегорија, градација, словенска
антитеза, фигуре понављања (асонанца и
алитерација).
Функција мотива у композицији лирске

песме.
Песма у прози.
Фабула и сиже.
Статички
и
динамички
мотиви.
Композиција. Епизода.
Идејни слој књижевног текста. Хумор,
иронија и сатира.
Врсте карактеризације књижевног лика.
Унутрашњи монолог. Хронолошко и
ретроспективно приповедање.
Дневник.
Путопис.
Аутобиографија.
Легендарна прича. Предања о постанку
бића, места и ствари.
Афоризам.
Пословице, изреке; питалице; загонетке.
Драмска радња; етапе драмске радње: увод,
заплет, врхунац, перипетија, расплет.
Драмска ситуација. Драма у ужем смислу.
Језик
(52 часа)

– 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;

Граматика
Грађење и основна значења глаголских
облика: футур II, императив, потенцијал;
трпни гл. придев, гл. прилог садашњи и гл.
прилог прошли.
Подела глаголских облика на просте и
сложене и на личне (времена и начини) и
неличне.
Непроменљиве врсте речи: везници, речце,
узвици.
Појам синтагме (главни члан и зависни
чланови); врсте синтагми: именичке,
придевске, прилошке и глаголске.
Атрибут у оквиру синтагме.
Логички субјекат.
Сложени глаголски предикат.
Напоредни односи међу реченичним

Страни језици – сличности и
разлике између српског језика и
страних језика које ученици уче,
писање имена из страних језика,
састав лексике
Информатика и рачунарство –
примена ИКТ-а у настави језика

Хемија – писање скраћеница,
полусложеница и сложеница у
вези са хемијским симболима и
једињењима

– искаже реченични члан речју,
предлошко-падежном
конструкцијом,
синтагмом
и
реченицом;
– примени основна правила
конгруенције у реченици;
– доследно примени правописну
норму;
–
разликује
дугосилазни
и
дугоузлазни акценат;

члановима – саставни, раставни и супротни.
Појам комуникативне и предикатске
реченице.
Музичка култура – ортоепијa
Независне
предикатске
реченице
‒
напоредни односи међу независним
реченицама (саставни, раставни, супротни). Могућа је и са свим другим
предметима путем коришћења
Зависне предикатске реченице (изричне, садржаја везаних за те предмете
односне, месне, временске, узрочне, (дефиниције, занимљивости у
условне, допусне, намерне, последичне и вези
са
неким
појавама,
поредбене).
научницима,
спортистима...)
Реченични
чланови
исказани
речју, ради уочавања неке језичке
предлошко-падежном
конструкцијом, појаве
синтагмом и реченицом.
Конгруенција – основни појмови.
Унутарпредметно повезивање –
исходи
и
садржаји
из
књижевности
и
језичке
културе
у
Правопис
Правописна решења у вези са обрађеним настави језика
глаголским облицима.
Интерпункција у вези са зависним
реченицама (запета, тачка и запета).
Писање скраћеница, правописних знакова.
Ортоепија
Дугоузлазни и дугосилазни акценат.

Језичка култура – говори на задату тему поштујући
књижевнојезичку норму;
(38 часова)
– разликује књижевноуметнички
од
публицистичког
функционалног стила;
– састави кохерентан писани
текст у складу са задатом темом
наративног и дескриптивног типа;
–
напише
једноставнији
аргументативни текст позивајући

Књижевни и остали типови текстова у Могућа је са свим предметима
функцији унапређивања језичке културе.
путем коришћења ресурса или
садржаја везаних за друге
Књижевноуметнички и публицистички предмете
(дефиниције,
текстови.
занимљивости у вези са неким
Усмени и писмени састави према унапред појавама,
научницима,
задатим смерницама (ограничен број речи; спортистима...)
у
оквиру
задата лексика; одређени граматички различитих врста вежби.
модели и сл.).
Текст заснован на аргументима.
Информатика и рачунарство –

се на чињенице;
– користи технички и сугестивни
опис у изражавању;
– препозна цитат и фусноте и
разуме њихову улогу;
– пронађе потребне информације
у нелинеарном тексту;
– напише електронску (имејл,
SMS)
поруку
поштујући
нормативна правила;
– примени различите стратегије
читања
(информативно,
доживљајно, истраживачко и др.);
– састави текст репортажног типа
(искуствени или фикционални);
–
правилно
употреби
фразеологизме и устаљене изразе
који се јављају у литерарним и
медијским текстовима намењеним
младима.

Технички и сугестивни опис.
Репортажа.

примена ИКТ-а у настави језичке
културе.

Цитати и фусноте из различитих
књижевних и неуметничких текстова.
Унутарпредметно повезивање –
легенде, коришћење књижевних текстова
и садржаја и исхода из језика у
настави језичке културе.
Говорне
вежбе:
интерпретативноуметничке (изражајно читање, рецитовање);
вежба аргументовања (дебатни разговор).
Нелинеарни текстови: табеле,
графикони, мапе ума и друго.

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

ТЕХНИКЕ
МЕТОДЕ РАДА

И АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА

Вербалне и текстуалне
(монолошка, дијалошка,
текстовна, предавање,
излагање, понављање,
писани радови, дебата и
сл.
),
аналитичкосинтетичке,
истраживачке,
стваралачке,
илустративнодемонстративне
(графикони,
табеле,
илустрације, мапе ума,
модели
и
сл.),
проблемско излагање,
практични
ученички
радови,
вршњачко
учење,
амбијентално
учење, учење кроз игру
(квизови, слагалице и
сл.),
драматизација,
активна настава.

Размишљање, слушање,
читање, писање, учешће
у
разговору,
дефинисање,
именовање,
формулисање,
идентификовање,
препознавање,
репродуковање,
демонстрирање,
показивање,
објашњавање,
резимирање,
истраживање,
закључивање,
примењивање
знања,
вежбање, представљање,
презентовање,
издвајање,
организовање, тражење
решења,
решавање
проблема, дискутовање,
цитирање,
креирање
продуката
рада,
замишљање,
понављање,
прилагођавање,
тумачење, илустровање,
анализирање,
планирање, иницирање
активности,
повезивање,
класификовање,
процењивање,
описивање,
причање,
вредновање,
самовредновање,
постављање
питања,
тражење
објашњења,

Припремање,
организовање,
планирање,
читање,
писање, објашњавање,
вођење
разговора,
слушање, посматрање,
праћење,
бележење,
показивање,
подстицање, пружање
подршке,
прилагођавање,
диференцирање наставе,
иницирање,
одлучивање,
предвиђање,
проверавање,
анализирање,
синтетизовање,
закључивање,
израда
наставних материјала,
вредновање,
самовредновање,
праћење
напредовања
ученика, формативно и
сумативно оцењивање,
образлагање
оцене,
саопштавање,
вођење
педагошке
документације.

Наставници
свих
предмета,
уџбеници,
наставна и дидактичка
средства и материјали,
интернет
и
други
медији, ИКТ опрема,
образовне платформе,
школа,
библиотека,
устаснове
културе,
научне
и
друге
одговарајуће установе,
локална
самоуправа,
приватне
збирке,
родитељи, познаници,
вршњаци.

Иницијално и исходно
тестирање, писмене и
усмене провере знања,
разговор,
дискусија,
вежбе, диктати, игре у
настави, продукти рада,
учешће у пројектима,
домаћи задаци, писмени
задаци,
ангажовање
ученика
у
раду,
повезивање знања и
искуства,
квалитет
одговора, посматрање,
инструменти
за
вредновање
и
самовредновање,
белешке,
портфолио
ученика,
читање/
рецитовање/
казивање,
рад
кроз
остале облике наставе
(допунска, додатна
настава и секција).

играње,
такмичење,
певање, драматизовање,
глума, сарадња.

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НАСЛОВ: ENGLISH PLUS 3, Second edition (Уџбеник и радна свеска за 7. разред основне школе)
АУТОР(И): Уџбеник - Ben Wetz & Katrina Gormley, Радна свеска – Kate Mellersh
ИЗДАВАЧ: Нови логос, Београд, Србија у сарадњи са Oxford University Press – ом, Оксфорд, Велика Британија, 2020.
Назив предмета: Енглески језик, 7.
Укупан фонд часова: 72

ОБЛАСТ/ТЕМА/
МОДУЛ
1.
2.

3.

4.
5.

STARTER
UNIT

МЕСЕЦ
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XII
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UNIT 1 X
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UNIT 3 ADVENTUR
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UNIT 4 MATERIAL
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X
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WORLD
UNIT 5 YEARS
AHEAD
7. UNIT 6 LEARN
8. UNIT 7
BIG IDEAS
9. UNIT 8 - ON
SCREEN
УКУПНО:
9
6.

Ре Исходи
д.
бр.
1.

X

X
X

X
X

9

8

Тема/
област

разумеју STARTЕR
једноставније текстове UNIT
у којима се описују
радње у садaшњости и
прошлости;
- размене појединачне
информације
и/или
неколико информација
које се односе на
радње у садaшњости и
прошлости;
опишу
радње у садашњости и
прошлости користећи
неколико
везаних
исказа;
- разумеју и описују
сличности и разлике у
свакодневним

9

6

3

9

6

X

3

4

7

3

6

9

2

6

8

X

X

3

4

7

8

5

24

48

72

Садржаји
програма

Међупредметн Међупредмет Начин и поступци
е компетенције на повезаност остваривања
програма

Речи и изразе
који се односе на
тему;
језичке
садржаје The
Present
Simple и The
Present
-Continuous
–
What are you
doing in town this
morning?
I’m
looking for a
present for my
mum. Do you
always
go
shopping
on
Saturday
mornings? No, I

Комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција.

Грађанско
васпитање,
матерњи
језик, други
страни језик.

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

активностима
тинејџера у земљама
циљне културе и код
нас.

2.

don’t. I normally
play football, but
I’m not playing
this morning.
The Past Simple
– I wasn’t scared,
but I was nervous.
He bought some
new
sports
clothes. I didn’t
see you at the
sports
centre.
Who visited you?
Who did you
visit?
- кратке текстове
који се односе на
тему (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.

разумеју UNIT 1
Речи и изразе Комуникација,
једноставније текстове FADS AND који се односе на сарадња,
који се односе на FASHION тему;
језичке дигитална
изражавање
садржаје:
компетенција,
интересовања,
рад са подацима
Expressing
допадања
и
interest,
likes и
недопадања;
and dislikes – информацијама,
- размене информације
Are you into компетенција за
које се односе на
sports?I’m a big учење,
интересовања,
comics
fan. одговорно
допадање
и
у
They’re a bit учешће
недопадање;
baggy. It’s so демократском
друштву.
comfortable.
They’re so cool.
Used to – People

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
Грађанско
ње спроводи се путем групног или
васпитање,
индивидуалног
решавања
матерњи
проблема,
потрагом
за
језик,
информацијама
из
различитих
историја,
(интернет,
дечији
други страни извора
часописи,
проспекти
и
аудио
језик.
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

used to go amd
watch some of the
best pole-sitters.
People didn’t use
to have smart
phones.
Did
people really use
to buy pet rocks?
The
Past
Continuous
+
Past Continuous
vs Past Simple –
We were waiting
for a bus when I
took this photo.
While
I
was
waiting for him,
my sister was
leraning Japanese
words.
- кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.
3.

- размене информације UNIT 2
које се односе на SENSATIO
допадање, недопадање NS
и препоруке;
- разумеју и упуте
позив на заједничку
активност и реагују на
њега уз одговарајуће
образложење;

Речи и изразе
који се односе на
теме;
језичке
садржајеЕxpressing likes,
dislikes
and
recommendation
s – What’s your
favourite smell? I

Комуникација,
сарадња, рад са
подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговоран
однос
према
здрављу,

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
Грађанско
употребом додатних аутентичних
васпитање,
материјала;
матерњи
учионица је простор који је
језик,
могуће прилагођавати потребама
биологија,
други страни наставе из дана у дан;
рад на пројекту као задатку који
језик.
остварује корелацију са другим
предметима и подстиче ученике

рaзумеју једноставније
текстове који описују
искуство које је почело
у прошлости и још
увек траје;
- опишу искуство које
је почело у прошлости
и још увек траје
користећи
једноставнија језичка
средства;
разумеју
једноставније текстове
који се односе на
појaва, радњи, стања и
збивања;
- опишу појаве, радње,
стања
и
збивања
користећи
једноставнија језичка
средства;
- поштују правила
учтиве комуникације.

love the taste of
coffee
in
the
morning. I can’t
stand the smell of
our
school
canteen. It’s one
of the most…in
the world. Don’t
forget to try…
They’re
(all)
worth seeing.
Making
and
responding
to
suggestions/invit
ations – Let’s
have
lunch
together.
Can’t
we have fish and
chips? Why not
try
something
different? OK. I’ll
give it a try. It
doesn’t
sound
much fun to me.
The
present
perfect
simple
with since and
for – I haven’t felt
this happy for
years. We haven’t
seen him since
last week. She has
lived in London
since 2010.
Present perfect
vs past simple –
I’ve eaten a few
interesting things

одговоран
однос
према
околини,
естетичка
компетенција,
предузимљивос
т и оријентација
ка
предузетништву
.

на студиозни и истраживачки рад;
за увођење новог лексичког
материјала користе се познате
граматичке структуре и обрнуто.
Технике/активности
Током часа се препоручује
динамично
смењивање
техника/активности које не би
требало да трају дуже од 15
минута.
Слушање и реаговање на
налоге 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...)
Решавање „проблем-ситуација“ у
разреду, тј. договори и мини-

since we’ve lived
in Africa. I’ve
ridden an alpaca.
I rode the alpaca
when I was six.
Adverbs
of
manner – She
started the car
quickly.
Amazingly,
she
noticed
Novak
Đoković standing
outside the courts.
- кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.

4.

разумеју UNIT 3
једноставније текстове ADVENTU
који се односе на опис RE
места;
опишу
место
користећи
једноставнија језичка
средства;
разумеју
једноставније текстове
у којима се описују
искуства и догађаји из

Речи и изразе
који се односе на
тему;
језичке
садржаје –
Describing
places – The Red
Sea is a great
place for scubadiving. Beautiful
cliffs of ice are
home
for
penguins.

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.
Комуникација, Грађанско
Писмено изражавање:
сарадња,
васпитање,
проналажење недостајуће речи
дигитална
матерњи
(употпуњавање
низа,
компетенција, језик,
проналажење
„уљеза",
рад са подацима географија,
и
физичко
и осмосмерке, укрштене речи и
слично);
информацијама, здравствено
повезивање краћег текста и
компетенција за васпитање,
са
учење,
други страни реченица
сликама/илустрацијама;
одговорно
језик.
попуњавање формулара (пријава
учешће
у
за курс, налепнице нпр. за
демократском

5.

прошлости;
- размене појединачне
и/или
неколико
везаних информација у
низу о догађајима из
прошлости;
- опишу у неколико
краћих, везаних исказа
искуства, догађај из
прошлости;
опишу
познату
личност из циљне
културе.

The
present
perfect simple vs
past simple –I
have lived here
for ten years. I
lived here for ten
years. I haven’t
seen you for ages.
What have you
been up to? I’ve
just got back
from… It was nice
to see you.
The
present
perfect
simple
with
just,
alreaty, still and
yet;
- кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.

друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран
однос
према
околини,
одговоран
однос
према
здрављу

разумеју UNIT 4
једноставније текстове MATERIAL
који се односе на WORLD
изражавање мишљења;
- изразе мишљење,
слагање и неслагање и
дају
кратко
образложење;
разумеју
једноставније текстове
који се односе на опис

Речи и изразе
који се односе на
тему;
језичке
садржаје
–
Expressing
opinion – I’m
worried/quite
concerned about
throwing rubbish
away.
It’s
important that we

Комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у

пртљаг);
писање честитки и разгледница;
писање краћих текстова.
Увођење дечије књижевности и
транспоновање у друге медије:
игру,песму,
драмски
израз,
ликовни израз. песму, драмски
израз, ликовни израз.
Предвиђена је израда два писмена
задатка у току школске године.

Грађанско
васпитање,
матерњи језик
и књижевност,
екологија,
други страни
језик.

предмета;
- упореде и опишу
предмете
користећи
једноставнија језичка
средства;
разумеју
једноставније
исказе
који се односе на
количне, димензије и
цене;
- размене информације
у вези са количинама,
димензијама и ценама;
- разумеју и објасне
сличности и разлике у
потрошачким навикама
људи у циљној култури
и код нас.

stop
throwing
rubbish away. I’m
not too worried
about
world
hunger because
there are many
kinds of food we
can eat. I agree,
but I think it’s
important that we
start
eating
dofferent things.
Quantifiers – a
few, a little, a lot
of, much, many,
enough;
Units
of
measurement –
380 centimetres;
Comparing
products
and
prices – It’s quite
expensive.
It’s
£70. Yes, but it’s
not as exepnsive
as that silver one.
I much prefer that
one. It’s a bit /
much
too
expensive.
Question
tags,
indefinite
pronouns;
Uncountable
nouns – news,
advice, elections,
information,
police,Maths…

демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран
однос
према
околини,
предузимљивос
т и оријентација
ка
предузетништву
,
одговоран
однос
према
здрављу.

-кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.
6.

разумеју UNIT 5
једноставнији
текст YEARS
који се односи на AHEAD
изражавање
претпоставки,
могућности,
и
исказивање обећања,
планова и намера у
будућности;
- размене једоставније
исказе који се односе
на
изражавање
претпоставки,
могућности, обећања,
планова и намера у
будућности;
- саопште шта они или
неко други планира,
намерава, предвиђа;
- уоче и опишу
сличности и разлике у
планирању обавеза и
активности
између
тинејџера у циљној
култури и код нас.

Речи и изразе
који се односе на
тему;
језичке
садржаје –
Making
predictions with
will and might –
Hopefully I’ll… I
definitely won’t…
I might… Maybe
I’ll… I doubt that
I’ll…
First conditional
with
if
and
unless – If we
survive, our brain
will get bigger.
We’ll
colonize
other planets if
Earth gets too
crowded. There
will
be
a
catastrophe
unless we protect
the environment.
Will and Be
going to – I’m
going to start my
own
business,

Комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
предузимљивос
т и оријентација
ка
предузетништву

Грађанско
васпитање,
матерњи језик
и књижевност,
информатика
и
рачунарство,
други страни
језик.

make a million
dollars in two
years and then I’ll
retire young and
travel the world.
Present simple
and
present
continuous
to
talk about future
events – I’ve got
a meeting this
afternoon.
It
starts at 12.30.
I’m meeting a
director at 2.00
p.m.
- кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.
7.

разумеју UNIT 6
једноставније текстове LEARN
који се односе на
изражавање мишљења;
- изразе мишљење,
слагање и неслагање и
дају
кратко
образложење;
разумеју
једноставнији
текст
који се односи на
изражавање

Речи и изразе
који се односе на
тему;
језичке
садржаје –
Expressing
opinion
–
I
definitely think…
I’m not sure I
agree… It all
depends on… I
like the ideao f…
That’s a good

Комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском

Грађанско
васпитање,
матерњи језик
и књижевност,
ЧОС,
други
страни језик.

способности
у
прошлости,
садашњости
и
будућности;
- размене и сaопште
информације које се
односе способности у
прошлости,
садашњости
и
будућности користећи
једноставнија језичка
средства;
разумеју
једноставније
исказе
који се односе на
правила, обавезе и
савете и реагују на
њих;
- размене једноставније
информације које се
односе на правила,
обавезе и савете;
- уоче и опишу
сличности и разлике у
школама и школским
предметима у циљној
култури и код нас.

point.
Can, could, be
able to to talk
about
past,
present
and
future ability –
People believed
that girls couldn’t
play football as
well as boys. Can
you hear the bell
in
your
classroom? In the
future, we will be
able to do all our
classes online.
Have to, need to,
must/mustn’t
and should to
talk
about
obligation,
necessity
and
advice – You
have to be a
really
stong
swimmer. I must
get really good
marks. I don’t
have to make a
decision
right
now. You mustn’t
do
something
you’re not sure
about. I don’t
need to do an
apprenticeship.
My frineds say I
should become a

друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран
однос
према
околини,
предузимљивос
т и оријентација
ка
предузетништву
,
одговоран
однос
према
здрављу.

nurse.
Asking for and
giving advice –
What should I do?
What would you
do? Can you give
me any advice?
Don’t panic. You
need to speak to
someone.
My
advice is to get
help now.
- кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.
8.

разумеју UNIT 7
једноставније текстове BIG IDEAS
који се односе на
изражавање мишљења
и предлога;
- размене информације
које се односе на
изражавање мишљења
и предлога;
- саопште своје или
туђе
мишљење
и
предлоге
користећи
једноставнија језичка
средства;
- разумеју једноставне
текстове у којима се
односе на исказивање

Речи и изразе
који се односе на
тему;
језичке
садржаје –
Expressing
opinion
and
suggestions – I
think
people
should…
We
must… We need
to… I think it’s
the best thing to
do. Let’s create a
petition. I hope
they introduce a
law aginst it soon.
Can, may, might,

Комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,
компетенција за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
одговоран
однос
према

Грађанско
васпитање,
матерњи језик
и књижевност,
биологија,
екологија,
други страни
језик.

9.

могућности
у
садашњости
и
будућности;
саопште
могућности
користећи
једноставнија језичка
средства;
- разумеју и опишу
сличности и разлике у
еколошким навикама у
циљној култури и код
нас.

could,
must,
can’t
and
perhaps to talk
about possibility
in the present
and future – A
spontaneous act
of kindness can
change another
person’s life. Life
can’t be easy for
musician Daniel
Black. She must
be his grandma.
Spread kindness
to others today, it
could/may/might
change their lives.
Spread kindness
to others, perhaps
it’ll change their
lives.
- кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.

околини,
предузимљивос
т и оријентација
ка
предузетништву
,
одговоран
однос
према
здрављу.

разумеју UNIT 8
једноставније текстове ON
који се односе на SCREEN
изражавање мишљења
и предлога;- разумеју и
саопште своје или туђе
мишљење или предлог

Речи и изразе
који се односе на
тему;
језичке
садржаје –
Expressing
opinion
and
suggestion – The

Комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција,
рад са подацима
и
информацијама,

Грађанско
васпитање,
матерњи језик
и књижевност,
филмска
уметност,
други страни

и реагују на њих;
разумеју
једноставније текстове
у којима се описују
радње у садaшњости,
прошлости
и
будућности;
- размене појединачне
информације
и/или
неколико информација
које се односе на
радње у садaшњости,
прошлости
и
будућности;
- опишу радње у
садашњости,
прошлости
и
будућности користећи
неколико
везаних
исказа;
- разумеју и описују
сличности и разлике у
омиљеним књижевним
и
филмским
жанровима
између
тинејџера у циљној
култури и код нас .

films are really
good, but thy’re
not quite as good
as the books. How
about going to the
cinema tonight?
All right. What
about
Extreme
Escape? It stars
Jack Hutson. I
don’t prefer an
adventure
film.
I’d rather see a
scence
fiction
film.
Present and past
passive – More
films are made i
India than in any
other coutry in
the world. It was
made by a team of
thirty people. It
wasn’t made in a
usual way. We
aren’t told about
the film trivia.
Was the book
adapted for film?
Is
the
actor
nominated fora n
award
every
year?
Present perfect,
Future
simple
passive + Passive
with modal verbs
– The microphone

компетенција за језик
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,
естетичка
компетенција,
предузимљивос
т и оријентација
ка
предузетништву
.

has just been
stolen from the
stage. The job
won’t be taken by
anyone.
Everything you do
can be seen on the
screen.
The
members of the
band must be
carefully selected.
The stage was
really high so the
performers could
be seen from a
distance.
- кратке текстове
и дијалоге који
се односе на
теме (слушају,
читају, говоре и
пишу);
- сличности и
разлике
у
културама.

Број и назив
теме
1.
Starter
unit Уводна
тема

Стандарди постигнућа

Процена и провера постигнућа

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. 1.1.14. 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.
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 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. 3.1.1.
3.1.6.

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.

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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.19. 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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.
2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.25.
3.1.29. 3.1.30.
3. Sensations 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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
Осећаји
1.1.19. 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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 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. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1.
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.7.
3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20.
3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
3.3.1. 3.3.2.
4. Adventure 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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
Авантура
1.1.19. 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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 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. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6.
3.1.7. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20.
3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
3.3.1. 3.3.2.
5.
Material 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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
worl
Материјалн 1.1.19. 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. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7.
и свет
2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25.
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2.
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18.
3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29.
3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.
2. Fads and
fashion
Трендови и
мода

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,
ученички
радови/пројекти.

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,
ученички
радови/пројекти.

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,
ученички
радови/пројекти.

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,
ученички
радови/пројекти.

6.
Years
ahead
Године које
долазе

7. Learn
Учи

8. Big ideas
Велике идеје

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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.19. 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. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25.
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 3.1.1. 3.1.2.
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.16.
3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.26.
3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.
3.3.3.
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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.19. 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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 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. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6.
3.1.7. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20.
3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
3.3.1. 3.3.2.
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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.19. 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. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25.
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 3.1.1. 3.1.2.
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.15.
3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24.
3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

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,
ученички
радови/пројекти.

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,
ученички
радови/пројекти.

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,
ученички
радови/пројекти.

9. On screen
На екрану

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. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.19. 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. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25.
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.8. 3.1.1.
3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.12.
3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24.
3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1.
3.3.2. 3.3.3.

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,
ученички
радови/пројекти.

ДОПУНСКА НАСТАВА – енглески језик (36 часова) – 7. разред
Ред
ни
бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви
задаци

и Исходи на основном нивоу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FADS AND FASHION
SENSATIONS
ADVENTURE
MATERIAL WORLD
YEARS AHEAD
LEARN
BIG IDEAS
ON SCREEN

Вежбање
глагола бити.
Обнављање
садашњих
времена.
Развијање
говорне
и
писане
комуникације.
- увежбавање
читања
и
писања.
увежбавањем
новог
вокабулара и
граматичког
садржаја:
Развијање
говорне
и

Ученици ће бити у стању да:
-именују боје и бројеве
- правилно пишу и читају
- употребљавају нови вокабулар решавањем задатака
- читају и разумеју општи
садржај текста
- записују по диктату
- читају текст из уџбеника
- пишу кратке реченице
- воде кратак дијалог
- читају и преводе лекцију.
- препознају времена.

писане
комуникације.
-Читање текста.

Свега: до 36 часова годишње
Напомена: Планирани годишњи фонд часова допунске наставе није и обавезујући за наставника. Сходно потребама ученика биће
реализовани

ДОДАТНА НАСТАВА – енглески језик (36 часова) – 7. разред
Ред
ни
бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви
задаци

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FADS AND FASHION
SENSATIONS
ADVENTURE
MATERIAL WORLD
YEARS AHEAD
LEARN
BIG IDEAS
ON SCREEN

Вежбање
прошлих
времена,
разговор
о
активностима
које су се
десиле.
Разговори
о
теми
екологије.
Подизање
свести
о
правилној
употреби
интернета.

Свега: до 36 часова годишње

и Исходи
Ученици ће бити у стању да:
-воде разговор
- активно праве разлику између важних и неважних информација
- напишу састав на задату тему
- употребљавају глаголска времена на исправан начин

СЕКЦИЈА – енглески језик (36 часова) –7. разред
Часови се одржавају по потреби и рад подразумева активности израде паноа, на теме које се обрађују, и припреме за приредбе ( Дан
школе... ).
Редни бр.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Циљеви и задаци

Исходи на основном нивоу

1.

BOOK CLUB – читање и дискусија

2.

HALLOWEEN- прављење паноа, квиз

Активно учествију у усменој
комуникацији кроз дискусије.
Износе своје мишљење и
идеје.
Изражавају се на креативан
начин,
правећи
паное,
рецитујући поезију и глумећи
у представама.
Слушају музику и гледају
филмове, серије и емисије.
Пишу саставе и песме.
Упознају се са различитим
колтурама
и
њиховим
обичајима.

Препознају утицај неколико
најзначајнијих личности и
дела
из
друштвене
и
уметничке историје циљних
култура у свету, које доводи у
везу
са
друштвеним
и
уметничким појавама из наше
историје и обрнуто.
Пишу краће текстове од
неколико логички повезаних
реченица
о
узрасно
релевантним темама (о себи,
друштвеном и природном
окружењу,
аспектима
приватног
и
школског
живота).
Учествују у неформалном и
формалном разговору.
Разумеју општи смисао и
већину фраза и израза у

VALENTINE’S DAY- прављење честитки,
маскенбал, журка
3.

NEW YEAR’S EVE / CHRISTMAS/EASTER
– прављење паноа, честитки, лов на ускршња
јаја

4.

ЕUROPEAN DAY OF LANGUAGES / PEN
PAL
PROGRAM,
прављење
паноа,
дописивање и размена ученичких радова са
ученицима из других земаља

5.

WOMAN’S DAY –писање састава
SCHOOL DAY – писање састава и песмица о
школи

6.

VIDEOS- гледање видео
енглеском/дискусија

7.

POETRY- рецитовање поезије

8.

DRAMA – увежбавање различитих драмских
комада

Свега: до 36
часова
годишње

материјала

на

текстовима
из
савремене
музике.
Проналазе
потребне
информације у речницима,
енциклопедијама, брошурама
и на интернет страницама.
Разумеју основни смисао и
главне информације јасно
артикулисаних монолошких
излагања, прича, презентација
и предавања на узрасно
адекватне и блиске теме, уз
одговарајућу
визуелну
подршку.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ и задаци
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да постиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у
складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовнох елемената
- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају
њихова визуелна и ликовна својства .
- развијање 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 , а примењују у раду и животу.
- развијање моторичких способности ученика .

- постицање интересовања ученика за посећивање музеја , изложби као и чување културних добара у средини у којој ученик живи.
- развијање интересовања за препознавање правих уметничких вредности и дела , традицоналне , модерне и савремене уметности .
Оперативни задаци у 7. разреду
Ученици треба да :
- развијају ликовно-етички сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља линија , текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и
осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима
- покажу инетересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло-тамно, облик-боја
, простор-композиција
- посматрају и естецки доживљавају дела ликовних уметности
- развијају љубав према ликовном наслеђу
- развијају стваралачки однос према околини и веће компентенције визуелног мишљења
- развијају осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно –техничких средстава
Оперативни задаци :
- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање ;
- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања
ликовних елемената, линија, облика и боја. Поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа,
светлосних објеката и у обликовању и преобликовању употребних предмета .
- даље развијање способности ученика за конструисање , комбинаторику и обликовање –проширивање сазнања и искуства ученика
у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања
- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се односе на заштиту и унапређење човекове природне и
културне средине.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ наставе музичке културе је стицање основне језичке и уметничке писмености и напредовање ка реализацији одговарајућих
стандарда образовних достигнућа. Оспособљавање ученика да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да
изразе и образложе своје мишљење, и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје. Такође, ученици треба да упознају музичку културу кроз обраде тема повезаних с музиком различитих епоха, развијају
музикалност и креативност, као и да негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитнообразовног рада с ученицима.
Задаци наставе музичке културе су:

• Стварање могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани
• Стицање знања о музици различитих епоха
• Развијање способности и извођења музике (певање/свирање)
• Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике
• Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике)
• Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности
• Стварање одељенских ансамбала

ИСТОРИЈА
Општи циљ предмета
Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе
разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског
идентитета и духа толеранције код ученика.
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
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ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА
- Компетенција за целоживотно
ПРОШЛОСТИ
учење
Вештина
комуникације
Рад
с
подацима
и
информацијама
Дигитална компетенција
Решавање
проблема
Вештина
сарадње
Вештине за живот у
демократском друштву

26

СТАНДАРДИ
УЧЕНИКА
ИС.1.1.3.
ИС.1.1.4.
ИС.1.1.8.
ИС.1.1.10.
ИС.1.2.1.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.3.
ИС.1.2.4.
ИС.1.2.8.
ИС.2.1.2.
ИС.2.1.5.
ИС.2.2.3.
ИС.2.2.4.

ПОСТИГНУЋА

ИСХОДИ
На крају часа ученик ће бити
у стању да:
 наведе
специфичности
друштвених појава, процеса,
политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих
у новом веку;
 повеже
визуелне
и
текстуалне информације са
одговарајућим историјским
контекстом
(хронолошки,
политички,
друштвени,

ИС.3.1.1.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.4.
ИС.3.1.5.
ИС.3.2.1.
ИС.3.2.5.

2.

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА
ДРЖАВА И НАРОД НА
- Компетенција за целоживотно
ПОЧЕТКУ
учење
ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА
Вештина
комуникације
Рад
с
подацима
и
(до средине XIX века)
информацијама
Дигитална компетенција
Решавање
проблема
Вештина
сарадње
Вештине за живот у
демократском друштву
- Брига за здравље
Еколошка компетенција
-

Естетска

ИС.1.1.3.
ИС.1.1.4.
ИС.1.1.5.
ИС.1.1.6.
ИС.1.1.7.
ИС.1.1.9.
ИС.1.1.10.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.3.
ИС.1.2.4.
ИС.1.2.7.
ИС.1.2.8.
ИС.2.1.3.
ИС.2.1.4.
ИС.2.1.5.
компетенција ИС.2.1.6.
ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.
ИС.2.2.4.

културни);
 пореди различите историјске
изворе и класификује их на
основу
њихове
сазнајне
вредности;
 анализира и процени ближе
хронолошко порекло извора
на основу садржаја;
 уочава специфичности у
тумачењу
одређених
историјских
догађаја
и
појава на основу поређења
извора различитог порекла;
 раздваја битно од небитног у
историјској нарацији;
препознаје смисао и сврху
неговања сећања на важне
личности и догађаје из историје
државе и друштва.
На крају часа ученик ће бити
у стању да:
 доводи у везу узроке и
последице
историјских
догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
 изводи
закључак
о
повезаности
националне
историје са регионалном и
европском, на основу датих
примера;
 уочава везу између развоја
српске државности током
новог века и савремене
српске државе;
 сагледа значај и улогу
истакнутих личности у датом
историјском контексту;

ИС.3.1.1.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.3.
ИС.3.1.5.
ИС.3.1.6.
ИС.3.2.1.
ИС.3.2.2.
ИС.3.2.3.
ИС.3.2.5.

 наведе
специфичности
друштвених појава, процеса,
политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих
у новом веку;
 анализира процес настанка
модерних нација и наводи
њихове
основне
карактеристике;
 уочава утицај и улогу
књижевних и уметничких
дела
на
формирање
националног идентитета у
прошлости;
 уочава утицај историјских
догађаја, појава и процеса на
прилике
у
савременом
друштву;
 препознаје
историјску
подлогу
савремених
институција и друштвених
појава (грађанска права,
парламентаризам,
уставност);
 анализирајући дате примере,
уочава
утицај
научнотехнолошког
развоја
на
промене у друштвеним и
привредним односима и
природном окружењу;
 пореди положај и начин
живота
припадника
различитих
друштвених
слојева
и
група
у
индустријско доба;
 приказује на историјској
карти динамику различитих
историјских
појава
и

















промена у новом веку;
уочава историјске промене,
поређењем политичке карте
савременог
света
са
историјским картама других
епоха;
пореди
информације
приказане на историјској
карти са информацијама
датим
у
другим
симболичким модалитетима;
повеже
визуелне
и
текстуалне информације са
одговарајућим историјским
контекстом
(хронолошки,
политички,
друштвени,
културни);
пореди различите историјске
изворе и класификује их на
основу
њихове
сазнајне
вредности;
анализира и процени ближе
хронолошко порекло извора
на основу садржаја;
уочава специфичности у
тумачењу
одређених
историјских
догађаја
и
појава на основу поређења
извора различитог порекла;
уочи
пристрасност,
пропаганду и стереотипе у
садржајима
историјских
извора;
употреби
податке
из
графикона и табела у
елементарном истраживању;
презентује, самостално или у
групи,
резултате

3.

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА
ДРЖАВА И НАРОД У
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX - Компетенција за целоживотно
учење
ВЕКА
Вештина
комуникације
Рад
с
подацима
и
информацијама
Дигитална компетенција
Решавање
проблема
Вештина
сарадње
Вештине за живот у
демократском друштву
Брига
за
здравље
Еколошка компетенција
Естетска
компетенција

ИС.1.1.3.
ИС.1.1.4.
ИС.1.1.5.
ИС.1.1.7.
ИС.1.1.8.
ИС.1.1.9.
ИС.1.1.10.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.3.
ИС.1.2.4.
ИС.1.2.7.
ИС.1.2.8.
ИС.2.1.2.
ИС.2.1.3.
ИС.2.1.4.
ИС.2.1.6.
ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.

елементарног истраживања
заснованог на коришћењу
одабраних
историјских
извора
и
литературе,
користећи ИКТ;
 упоређује,
анализира
и
уочава разлике између својих
и ставова других;
 раздваја битно од небитног у
историјској нарацији;
 препознаје смисао и сврху
неговања сећања на важне
личности и догађаје из
историје државе и друштва;
идентификује
историјске
споменике у локалној средини
и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских активности везаних
за развој културе сећања.
На крају часа ученик ће бити у
стању да:
 доводи у везу узроке и
последице
историјских
догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
 изводи
закључак
о
повезаности
националне
историје са регионалном и
европском, на основу датих
примера;
 уочава везу између развоја
српске државности током
новог века и савремене
српске државе;
 сагледа значај и улогу
истакнутих личности у датом
историјском контексту;

ИС.2.2.4.
ИС.3.1.1.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.3.
ИС.3.1.4.
ИС.3.1.6.
ИС.3.2.1.
ИС.3.2.2.
ИС.3.2.3.
ИС.3.2.5.

 наведе
специфичности
друштвених појава, процеса,
политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих
у новом веку;
 уочава утицај и улогу
књижевних и уметничких
дела
на
формирање
националног идентитета у
прошлости;
 уочава утицај историјских
догађаја, појава и процеса на
прилике
у
савременом
друштву;
 препознаје
историјску
подлогу
савремених
институција и друштвених
појава (грађанска права,
парламентаризам,
уставност);
 приказује на историјској
карти динамику различитих
историјских
појава
и
промена у новом веку;
 пореди различите историјске
изворе и класификује их на
основу
њихове
сазнајне
вредности;
 анализира и процени ближе
хронолошко порекло извора
на основу садржаја;
 уочава специфичности у
тумачењу
одређених
историјских
догађаја
и
појава на основу поређења
извора различитог порекла;
 уочи
пристрасност,
пропаганду и стереотипе у

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА
ДРЖАВА И НАРОД НА
ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

4.

- Компетенција за целоживотно
учење
Вештина
комуникације
Рад
с
подацима
и
информацијама
Дигитална компетенција
Решавање
проблема
Вештина
сарадње
Вештине за живот у
демократском друштву

ИС.1.1.3.
ИС.1.1.4.
ИС.1.1.5.
ИС.1.1.6.
ИС.1.1.8.
ИС.1.1.9.
ИС.1.1.10.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.4.
ИС. 1.2.6.
ИС.1.2.7.
ИС.1.2.8.
ИС.2.1.2.
ИС.2.1.3.
ИС.2.1.4.
ИС.2.1.5.
ИС.2.1.6.
ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.
ИС.2.2.4.
ИС.2.2.5.
ИС.3.1.1.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.3.

садржајима
историјских
извора;
 раздваја битно од небитног у
историјској нарацији;
 препознаје смисао и сврху
неговања сећања на важне
личности и догађаје из
историје државе и друштва;
идентификује
историјске
споменике у локалној средини
и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских активности везаних
за развој културе сећања.
 доводи у везу узроке и
последице
историјских
догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
 изводи
закључак
о
повезаности
националне
историје са регионалном и
европском, на основу датих
примера;
 уочава везу између развоја
српске државности током
новог века и савремене
српске државе;
 сагледа значај и улогу
истакнутих личности у датом
историјском контексту;
 наведе
специфичности
друштвених појава, процеса,
политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих
у новом веку;
 уочава утицај и улогу
књижевних и уметничких
дела
на
формирање

ИС.3.1.4.
ИС.3.1.5.
ИС.3.1.6.
ИС.3.2.1.
ИС.3.2.2.
ИС.3.2.3.
ИС.3.2.4.
ИС.3.2.5.

















националног идентитета у
прошлости;
уочава утицај историјских
догађаја, појава и процеса на
прилике
у
савременом
друштву;
препознаје
историјску
подлогу
савремених
институција и друштвених
појава (грађанска права,
парламентаризам,
уставност);
приказује на историјској
карти динамику различитих
историјских
појава
и
промена у новом веку;
уочава историјске промене,
поређењем политичке карте
савременог
света
са
историјским картама других
епоха;
пореди
информације
приказане на историјској
карти са информацијама
датим
у
другим
симболичким модалитетима;
повеже
визуелне
и
текстуалне информације са
одговарајућим историјским
контекстом
(хронолошки,
политички,
друштвени,
културни);
пореди различите историјске
изворе и класификује их на
основу
њихове
сазнајне
вредности;
анализира и процени ближе
хронолошко порекло извора
















на основу садржаја;
уочава специфичности у
тумачењу
одређених
историјских
догађаја
и
појава на основу поређења
извора различитог порекла;
уочи
пристрасност,
пропаганду и стереотипе у
садржајима
историјских
извора;
употреби
податке
из
графикона и табела у
елементарном истраживању;
презентује, самостално или у
групи,
резултате
елементарног истраживања
заснованог на коришћењу
одабраних
историјских
извора
и
литературе,
користећи ИКТ;
упоређује,
анализира
и
уочава разлике између својих
и ставова других;
раздваја битно од небитног у
историјској нарацији;
препознаје смисао и сврху
неговања сећања на важне
личности и догађаје из
историје државе и друштва;
идентификује
историјске
споменике
у
локалној
средини и учествује у
организовању и спровођењу
заједничких
школских
активности везаних за развој
културе сећања.

ПРЕДМЕТ: историја -VIIразред -ДОДАТНА НАСТАВА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
1.
2.

Прва индустријска револуција
Вође француске револуције

3.

Наполеон Бонапарта

4.

Сеча кнезова

5.

Карађорђе Петровић

6.

Највеће битке Првог и Другог српског
устанка
Устаничке вође
Милош Обреновић

7.
8.
9.
10.

Супруге
српских
владара:
Јелена,
Карађорђева жена, и књегиња Љубица
Обреновић
Хатишериф о аутономији

11.
12..

Кнез Михаило Обреновић
Кнез Милан Обреновић

13.
14.
15.

Капетан Миша Анастасијевић
Државна знамења Србије – застава, грб и
химна
Српска држава у новом веку

16.
17.
18.
19.
20.

Империјализам
Велике силе
Аустроугарска нагодба из 1867.
Суецки канал
Друга индустријска револуција

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Идеологије и друштвени покрети
Источно питање
Последњи Обреновић
Петар I Карађорђевић
Никола Пашић
Владавина Николе Петровића Његоша
Светозар Милетић, политички вођа Срба
у јужној Угарској
Балкански ратови
Западни фронт
Источни фронт
Колубарска битка и Живојин Мишић
Добровољци у српској војсци
Милунка Савић
Албанска голгота
‘’Плава гробница’’
Последице Првог светског рата

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА -VIIразред -ДОПУНСКА НАСТАВА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
1. Индустријска револуција
2. Енглеска и америчка револуција
3. Француска револуција
4. Наполеон Бонапарта
5. Европа нација
6. Револуција 1948-49. године
7. Уједињење Италије и Немачке
8. Грађански рат у САД
9. Велике силе и источно питање
10. Први српски устанак
11. Буна на дахије
12. Други српски устанак
13. Сретењски устав
14. Прва и друга владавина Милоша и Михаила Обреновића
15. Владавина уставобранитеља

16. Уједињена омладина српска
17. Србија на путу ка независности
18. Независност 1878. године
19. Црна Гора у деветнаестом веку
20. Положај Срба у Турској
21. Срби у Хабзбуршкој монархији
22. Срби у револуцији 1848-49. године
23. Положај Срба у Босни и Херцеговини
24. Стара Србија
25. Подела света на блокове
26. Европа после Берлинског конгреса
27. Борба за колоније
28. Србија у доба Обреновића
29. Србија након 1903. године
30. Дрштво и привреда независне Србије
31. Црна Гора као независна држава
32. Босна и Херцеговина под аустроугарском управом
33. Балкански ратови
34. Први светски рат
35. Колубарска и Церска битка
36. Повлачење Срба преко Албаније

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

Међупредметне компетенције: компетенција за учење, компетенција за комуникацију, дигитална компетенција, компетенција за
одговоран однос према околини, компетенција за одговоран однос према здрављу, компетенција за рад са подацима и
информацијама, компетенција за решавање проблема, компетенција за сарадњу, естетичка компетенција
Компетенције за целоживотно учење: дигитална компетенција, лична и друштвена компетенција и компетенција учења,
грађанска компетенција
ОБЛАСТ / ТЕМА

1.

САДРЖАЈИ

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

-историја

РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА

-географија 6
Регионална географија, принципи
регионализације.

ИСХОДИ
По завршеној наставној теми ученик ће
бити у стању да:


уз помоћ географске карте објашњава
специфичности појединих просторних целина
и предлаже различите начине издвајања регија;
-доводе у везу квалитет живота становништва са
природним, демографским, економским и политичкогеографским одликама простора.

Хомогеност
и
хетерогеност
географског простора.

2.

ГЕОГРАФСКЕ
РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Јужна
Европа
–
културноцивилизацијске тековине, етничка
хетерогеност, туризам, политичка
подела.
Државе Јужне Европе: државе
бивше СФРЈ, Италија, Шпанија и
Грчка – основне географске
карактеристике.
Средња Европа – културноцивилизацијске
тековине,
савремени демографски процеси,
природни ресурси и економски
развој, урбанизација, политичка
подела.

-историја
-ликовна култура




-информатика и рачунарство
-музичка култура
-биологија
-математика






проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније
географске појмове: континенте, океане, мора,
облике разуђености обала, низије, планине,
реке, језера, државе, градове, туристичке
атракције, културно-историјске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и
живи свет карактеристичан за наведену регију;
анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја,
вегетације и човека на климу;
проналази
податке
о
бројном
стању
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама и издваја просторне

Немачка – основне географске
карактеристике.
Западна Европа – културноцивилизацијске
тековине,
савремени демографски процеси,
природни ресурси и економски
развој, урбанизација, политичка
подела.
Француска
и
Уједињено
Краљевство – основне географске
карактеристике.
Северна Европа – природни
ресурси
и
економски
развој,народи, политичка подела.
Норвешка – основне географске
карактеристике.
Источна Европа – културноцивилизацијске тековине, етничка
хетерогеност, природни ресурси и
економски
развој,
политичка
подела.
Руска Федерација – основне
географске
карактеристике.
Европска
унија
–
пример
интеграционих процеса.

целине
са
највећом
концентрацијом
становништва у свету;
 укаже на узроке и последице кретања броја
становника, густине насељености, природног
прираштаја,
миграција
и
специфичних
структура становништва по континентима,
регијама и у одабраним државама;
 тумачи
и
израђује
тематске
карте
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама;
 открива
узроке и последице процеса
урбанизације на различитим континентима,
регијама и у одабраним државама;
 доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
 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;
 истражује
утицај
Европске
уније
на
демографске, економске и политичке процесе у
Европи и свету;
-доводе у везу квалитет живота становништва са
природним,
демографским,
економским
и
политичко-географским одликама простора.

3.

АЗИЈА

Географски положај, границе и
величина Азије.
Природне одлике Азије.
Становништво Азије. Насеља
Азије.
Привреда Азије.
Политичка и регионална подела.
Југозападна Азија – природни
ресурси и економски развој, културно-цивилизацијске тековине,
савремени демографски процеси,
урбанизација, политичка подела.
Јужна
Азија
–
културноцивилизацијске
тековине,
савремени демографски процеси,
етничка
хетерогеност,
урбанизација, политичка подела.
Југоисточна Азија – природни
ресурси и економски развој, политичка подела.
Источна Азија – културноцивилизацијске
тековине,
савремени демографски процеси,
етничка хетерогеност, природни
ресурси и економски развој,
урбанизација, политичка подела.
Централна Азија – природни
ресурси,
политичка
подела,
насеља и становништво

-историја



-математика
-информатика и рачунарство
-музичка култура
-биологија




-ликовна кулутура















дефинише границе континента и показује на
карти океане и мора којима је проучавани
континент окружен и лоцира највећа острва,
полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније
географске појмове: континенте, океане, мора,
облике разуђености обала, низије, планине,
реке, језера, државе, градове, туристичке
атракције, културно-историјске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и
живи свет карактеристичан за наведену регију;
анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја,
вегетације и човека на климу;
објашњава настанак пустиња на територији
проучаваног континента;
проналази
податке
о
бројном
стању
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама и издваја просторне
целине
са
највећом
концентрацијом
становништва у свету;
укаже на узроке и последице кретања броја
становника, густине насељености, природног
прираштаја,
миграција
и
специфичних
структура становништва по континентима,
регијама и у одабраним државама;
тумачи
и
израђује
тематске
карте
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама;
открива
узроке и последице процеса
урбанизације на различитим континентима,
регијама и у одабраним државама;
доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
објашњава узроке и последице глобалних
феномена као што су сиромаштво, унутрашње
и
спољашње
миграције,
демографска
експлозија и пренасељеност, болести и
епидемије, политичка нестабилност;



доводе у везу квалитет живота становништва
са природним, демографским, економским и
политичко-географским одликама простора;
препознаје негативне утицаје човека на животну
средину настале услед специфичности развоја
пољопривреде, рударства, енергетике, индустрије,
саобраћаја и туризма на проучаваним континентима,
регијама и у одабраним државама.

4.

АФРИКА

Географски положај, границе и
величина
Африке.
Природне
одлике Африке.
Становништво Африке. Насеља
Африке.
Привреда Африке.
Политичка и регионална подела.
Афрички Медитеран и Сахарска
Африка. Подсахарска Африка.



-историја
-информатика и рачунарство
-математика



-биологија



-познавање
друштва

природе

-ликовна култура
-музичка култура

и







дефинише границе континента и показује на
карти океане и мора којима је проучавани
континент окружен и лоцира највећа острва,
полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније
географске појмове: континенте, океане, мора,
облике разуђености обала, низије, планине,
реке, језера, државе, градове, туристичке
атракције, културно-историјске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и
живи свет карактеристичан за наведену регију;
анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја,
вегетације и човека на климу;
објашњава настанак пустиња на територији
проучаваног континента;
проналази
податке
о
бројном
стању
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама и издваја просторне
целине
са
највећом
концентрацијом
становништва у свету;
укаже на узроке и последице кретања броја
становника, густине насељености, природног
прираштаја,
миграција
и
специфичних
структура становништва по континентима,

регијама и у одабраним државама;
тумачи
и
израђује
тематске
карте
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама;
 открива
узроке и последице процеса
урбанизације на различитим континентима,
регијама и у одабраним државама;
 доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
 објашњава узроке и последице глобалних
феномена као што су сиромаштво, унутрашње
и
спољашње
миграције,
демографска
експлозија и пренасељеност, болести и
епидемије, политичка нестабилност;
 доводе у везу квалитет живота становништва
са природним, демографским, економским и
политичко-географским одликама простора;
препознаје негативне утицаје човека на животну
средину настале услед специфичности развоја
пољопривреде, рударства, енергетике, индустрије,
саобраћаја и туризма на проучаваним континентима,
регијама и у одабраним државама.


5.

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

Географски
положај,
границе, -историја
величина и
регионална
подела
Северне -музичка култура
Америке.
-ликовна култура
Природне
одлике
Северне
-информатика и рачунарство
Америке.
Становништво
-математика
Северне Америке.
-биологија
Насеља Северне Америке.
Привреда
Северне
Америке.
Политичка подела.























- дефинише границе континента и показује на
карти океане и мора којима је проучавани
континент окружен и лоцира највећа острва,
полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније
географске појмове: континенте, океане, мора,
облике разуђености обала, низије, планине,
реке, језера, државе, градове, туристичке
атракције, културно-историјске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и
живи свет карактеристичан за наведену регију;
анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја,
вегетације и човека на климу;
објашњава настанак пустиња на територији
проучаваног континента;
проналази
податке
о
бројном
стању
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама и издваја просторне
целине
са
највећом
концентрацијом
становништва у свету;
укаже на узроке и последице кретања броја
становника, густине насељености, природног
прираштаја,
миграција
и
специфичних
структура становништва по континентима,
регијама и у одабраним државама;
тумачи
и
израђује
тематске
карте
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама;
открива
узроке и последице процеса
урбанизације на различитим континентима,
регијама и у одабраним државама;
доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
објашњава узроке и последице глобалних
феномена као што су сиромаштво, унутрашње
и
спољашње
миграције,
демографска
експлозија и пренасељеност, болести и
епидемије, политичка нестабилност;
доводе у везу квалитет живота становништва

са природним, демографским, економским и
политичко-географским одликама простора;
препознаје негативне утицаје човека на животну
средину настале услед специфичности развоја
пољопривреде, рударства, енергетике, индустрије,
саобраћаја и туризма на проучаваним континентима,
регијама и у одабраним државама.

6.

ЈУЖНА АМЕРИКА

Географски положај, границе и
величина
Јужне
Америке.
Природне одлике Јужне Америке.
Становништво Јужне Америке.
Насеља Јужне Америке.
Привреда
Јужне
Америке.
Политичка подела.

-историја



-математика
-ликовна култура
-информатика и рачунарство
-музичка култура




-биологија


дефинише границе континента и показује на
карти океане и мора којима је проучавани
континент окружен и лоцира највећа острва,
полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније
географске појмове: континенте, океане, мора,
облике разуђености обала, низије, планине,
реке, језера, државе, градове, туристичке
атракције, културно-историјске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и
живи свет карактеристичан за наведену регију;



7. АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА

анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја,
вегетације и човека на климу;
 објашњава настанак пустиња на територији
проучаваног континента;
 проналази
податке
о
бројном
стању
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама и издваја просторне
целине
са
највећом
концентрацијом
становништва у свету;
 укаже на узроке и последице кретања броја
становника, густине насељености, природног
прираштаја,
миграција
и
специфичних
структура становништва по континентима,
регијама и у одабраним државама;
 тумачи
и
израђује
тематске
карте
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама;
 открива
узроке и последице процеса
урбанизације на различитим континентима,
регијама и у одабраним државама;
 доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
 објашњава узроке и последице глобалних
феномена као што су сиромаштво, унутрашње
и
спољашње
миграције,
демографска
експлозија и пренасељеност, болести и
епидемије, политичка нестабилност;
 доводе у везу квалитет живота становништва
са природним, демографским, економским и
политичко-географским одликама простора;
препознаје негативне утицаје човека на животну
средину настале услед специфичности развоја
пољопривреде, рударства, енергетике, индустрије,
саобраћаја и туризма на проучаваним континентима,
регијама и у одабраним државама.

Географски положај, границе и
величина Аустралије и Океаније.
Природне одлике Аустралије.
Колонијални
период
и
становништво Аустралије.
Насеља Аустралије.
Привреда Аустралије.
Океанија – основна географска
обележја. Политичка и регионална
подела.
Основне
географске
одлике-биологија
8.
ПОЛАРНЕ
Антарктика – откриће, назив,
ОБЛАСТИ
географски
положај,
природне-математика
одлике, природни ресурси и
-ликовна култура
научна истраживања.
Основне
географске
одлике-информатика
Арктика – откриће, назив,
-историја
географ ски положај, природне
одлике, природни ресурси и
савремена научна истраживања.













дефинише границе континента и показује на
карти океане и мора којима је проучавани
континент окружен и лоцира највећа острва,
полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније
географске појмове: континенте, океане, мора,
облике разуђености обала, низије, планине,
реке, језера, државе, градове, туристичке
атракције, културно-историјске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и
живи свет карактеристичан за наведену регију;
анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја,
вегетације и човека на климу;
објашњава настанак пустиња на територији
проучаваног континента;
проналази
податке
о
бројном
стању
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама и издваја просторне
целине
са
највећом
концентрацијом
становништва у свету;
укаже на узроке и последице кретања броја
становника, густине насељености, природног
прираштаја,
миграција
и
специфичних
структура становништва по континентима,

регијама и у одабраним државама;
тумачи
и
израђује
тематске
карте
становништва по континентима, регијама и
одабраним државама;
 открива
узроке и последице процеса
урбанизације на различитим континентима,
регијама и у одабраним државама;
 доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
 објашњава узроке и последице глобалних
феномена као што су сиромаштво, унутрашње
и
спољашње
миграције,
демографска
експлозија и пренасељеност, болести и
епидемије, политичка нестабилност;
 доводе у везу квалитет живота становништва
са природним, демографским, економским и
политичко-географским одликама простора;
препознаје негативне утицаје човека на животну
средину настале услед специфичности развоја
пољопривреде, рударства, енергетике, индустрије,
саобраћаја и туризма на проучаваним континентима,
регијама и у одабраним државама.


Кључни појмови садржаја: регије Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, поларне
области.
ТЕХНИКЕ
И
МЕТОДЕ
РАДА
-монолошкодијалошка
-илустративнодемонстративна
-текстуална
-интерактивна
мултимедијална
-кооперативна
-метода
дискусије
смисленовербално

АКТИВНОСТ
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА

-слуша наставника
-активно учествује у
разговорима
и
дискусијама
-записује у свеску,
црта, моделира
-замишља,
анализира,
апстрахује
и
конкретизује
-самостално
се
ангажује
кроз

-припрема, организује
и реализује наставу
-врши
евалуацију
свога
рада
и
постигнућа ученика
-објашњава,
врши
хоризонталну
и
вертикалну
корелацију
,
илуструје, поставља
питања и проблеме
-храбри
ученике,

-наставници
-ученици
-родитељи
-локална
самоуправа
-учионица и
школа
-наставни и
дидактични
материјали и
средства
-Интернет

-формативно и сумативно оцењивање
-идентификација ситуација у којима ће ученици стећи
и показати понашање у складу са исходима
-квалитет израде домаћих задатака, семинарских
радова, есеја, пројеката или модела
-квалитет и квантитет ученичких излагања
-активности на часовимаа, ангажованост током
наставе, учествовање у огледним часовима, сајму
науке
-инструменти за праћење постигнућа: тестови, цртежи,
панои, квалитет ангажовања унутар пројекатаи група
-рад кроз остале облие наставе (допунска, додатна

рецептивна
-технике
цртања,
писања, бојења
- симболични
предмети
народа света)

домаће задатке и
истраживања
по
литератури
-учествује
у
пројектима
или
групном раду
-описује, упоређује,
памти,
изводи
закључке
-излаже самостално
чињенице
-остварује
вертикалну
и
хоризонталну
корелацију
-повезује теорију и
праксу

мисаоно их ангажује,
иницира процес учења
по
диреренцираном
приступу ученицима
-слуша
ученике,
процењује атмосферу
у
учионици,
прилагођава наставу
могућностима
ученика и одељења
-апстрахује,
конкретизује
чињенице, анализира
и синтетише квантум
знања свог а и
ученичког
-указује на повезаност
између теоријских и
практичних знања
-подстиче
развој
хармонијске личности
ученика

-лична
искуства
ученика
-библиотека
(школска,
градска,
лична)

настава и географска секција)

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању процеса наставе и учења.
Улога наставника је да контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и
карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије
којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и потребе ло- калне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и
препоручених садржаја, образовних стандарда за крај обавезног образовања, циљева и исхода образовања и васпитања, кључних
компетенција за целоживотно учење, предметних и општих међу- предметних компетенција, наставник најпре креира свој годишњи
(глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Наставник има слободу да сам одреди број часова за
дате теме у годишњем плану.
Предметни исходи су дефинисани на нивоу разреда у складу са ревидираном Блумовом таксономијом и највећи број њих је на
нивоу примене. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Од наставника се
очекује да операционализује дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему, тако да тема буде једна заокружена
целина која укључује могућа међупредметна повезивања. У фази планирања и писања припреме за час наставник дефинише циљ и
исходе часа.

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Дати садржаји су препоручени и распоређени у осам тема- ских целина: Регионална географија, Географске регије Европе, Азија,
Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Поларне области.
У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку школске године упути ученике на самостални рад тако што ћe
ученици приликом обраде нове тематске целине добити задатке да обраде по једну или више репрезентативних држава. Ученици ће
уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, карто- графских и средстава информационо комуникационих технологија
обрађивати појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне природно-географске и
друштвеноекономске одлике). До краја школске године, сви ученици ће имати регионално-географске приказе одабраних држава.
На овај начин ученици ће бити у могућности да сагледају синтезни карактер ре- гионалне географије у односу на појединачне
дисциплине опште (физичке и друштвене) географије које карактерише примена аналитичких научних метода.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и процењивање резултата постигнућа
ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика
започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за континуирану процену
напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог напретка у остваривању исхода
предмета.
Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Приликом
сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој
резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици
се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање на тај начин
постаје мотивациони фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес
учења и бирати погодне стратегије учења.
На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и садржаја оцењивања зна- ња и
умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања.
Будући да се у новим програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју међупредметних компетенција и
пројектној настави, важно је да наставници на почетку школске године добро осмисле и са ученицима договоре како ће се обављати
формативно оцењивање. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре критеријуме и елементе
формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки тестови, познавање
географске карте...).
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остварива- ња и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано
спроводи евалуацију и самоевалуацију процеса наставе и учења.

ФИЗИКА
Циљ: Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и
задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и
основне природне законе и њихову примену у свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка
достизању одговарајућих образовних стандарда.
Годишњи фонд часова: 72 час

ИСХОДИ
– По завршетку разреда
ученик ће бити у стању да:
- разликује скаларне и
векторске
физичке
величине; – користи и
анализира
резултате
мерeња
различитих
физичких величина и
приказује их табеларно и
графички; – анализира
зависност брзине и

ОБЛАСТ/ТЕМА

СИЛА И КРЕТАЊЕ

САДРЖАЈИ
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

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,
прикупи податке мерењем,
одреди тражену физичку
величину
и
објасни
резултате експеримента; –
покаже врсте и услове
равнотеже чврстих тела на
примеру из окружења; –
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
снага и израчуна рад силе
теже и рад силе трења; –
разликује кинетичку и
потенцијалну енергију тела
и повеже њихове промене
са извршеним радом; – КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД
демонстрира важење закона ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ
одржања
енергије
на И СИЛЕ ТРЕЊА
примерима из окружења; –
решава
квалитативне,
квантитативне и графичке
задатке
(кинематика и
динамика кретања тела,
трење, равнотежа полуге,

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.
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…). –

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.

РАВНОТЕЖЕ ТЕЛА

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.
Лабораторијске вежбе 1.
Одређивање убрзања тела
које слободно пада. 2.
Одређивање коефицијента
трења клизања
Деловање две силе на тело,
појам резултујуће силе кроз
различите примере слагања
сила. Разлагање сила. Појам
и врсте равнотеже тела.
Полуга, момент силе.
Равнотежа полуге и њена
применa. Сила потиска у
течности и гасу. Архимедов
закон и његовa применa.
Пливање и тоњење тела.
Демонстрациони огледи: –
Врсте равнотеже помоћу
лењира или штапа. –
Равнотежа полуге. – Услови
пливања тела (тегови и
стаклена посуда на води,
Картезијански гњурац, суво
грожђе у минералној води,
свеже јаје у води и воденом
раствору соли, мандарина
са кором и без коре у води,
пливање коцке леда на
води…). Лабораторијске
вежбе 1. Одређивање
густине чврстог тела
применом Архимедовог
закона.
Механички рад. Рад силе.
Рад силе теже и силе трења.
Квалитативно увођење
појма механичке енергије
тела. Кинетичка енергија
тела. Потенцијална

МЕХАНИЧКИ РАД И
ЕНЕРГИЈА. СНАГА

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ

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) Лабораторијске
вежбе 1. Одређивање рада
силе под чијим дејством сe
тело креће по различитим
подлогама. 2. Провера
закона одржања механичке
енергије помоћу колица.
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...).
Лабораторијске вежбе 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 појаве, температура.
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА Полазна опредељења
при дефинисању исхода и конципирању програма физике били су усвојени Стандарди образовних
постигнућа ученика у основној школи. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и
ставова које ученик стиче у процесу остваривања наставе у пет области предмета: Сила и кретање,
Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења, Равнотежа тела, Механички рад и енергија. Снага,
Топлотне појаве. Обнављање дела градива из шестог разреда, које се односи на равномерно
праволинијско кретање, силу као узрок промене стања тела и инертност тела, треба да послужи као увод
и обезбеди континуитет. Ученици седмог разреда треба да наставе са учењем основних појмова и закона
физике на основу којих ће разумети појаве у природи и значај физике у образовању и свакодневном
животу. Они треба да стекну основу за праћење програма физике у следећим разредима. Полазна
опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког закључивања,
демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на очекиване исходе. Из физике као
научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу, у складу са образовним
стандардима и исходима, могу да усвоје сви ученици седмог разреда.
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА При планирању наставног процеса наставник, на основу

дефинисаног циља предмета, исхода и образовних стандарда, самостално планира број и редослед
часова обраде и осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Редослед проучавања
појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може у одређеној мери (водећи рачуна да се не
наруши логичан след учења физике) прерасподелити садржаје према својој процени. Улога наставника
је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима иницијалног теста, степену
опремљености кабинета за физику, степену опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику
и другим наставним материјалима које ће користити. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник
најпре креира свој годишњи глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове.
Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво
конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и
писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну
јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже
могу остварити, али је за остале исходе потребно више времена и више различитих активности. Од
метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини (индуктивни,
дедуктивни, закључивањепо аналогији итд.), ученицима седмог разреда најприступачнији је индуктивни
метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању основних закона физике. Зато
програм предвиђа да се при проучавању макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ развијање
радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ у природним наукама. Једноставне
експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, користећи многе
предмете и материјале из свакодневног живота. Одређени садржаји и тематске целине се могу
реализовати и преко пројектне наставе.

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Програмски садржаји седмог разреда доследно су приказани

у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: – Поступност (од једноставног ка
сложеном) при упознавању нових појмова и формулисању закона. – Очигледност при излагању
наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је више демонстрационих огледа, а у недостатку
наставних средстава могуће је користити и видео симулације). – Повезаност наставних садржаја са
појавама у свакодневном животу. Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 1.
излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 2. решавањем квалитативних и
квантитативних проблема као и проблем – ситуација; 3. лабораторијским вежбама; 4. домаћим
задацима; 5. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме
(пројекти, допунска настава, додатни рад...); 6. систематским праћењем рада сваког ученика. Да би се
циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим
облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика наставе има своје
специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици
ће спонтано пратити ток посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на
основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи прецизни
језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише законе. Када се прође кроз све
етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање
закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми. Методска упутства за
решавање рачунских задатака При решавању већине квантитативних (рачунских) задатака из физике, у
задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко
формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка анализа
задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на
које се односи задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У
другој етапи се, на основу математичке форме зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој
етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. У циљу развијања природно-научне писмености
наставник треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI
(међународни систем јединица). Методска упутства за извођење лабораторијских вежби Лабораторијске
вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин: ученици сваког одељења
деле се у две групе, тако да свака група има свој термин за лабoраторијску вежбу. Опрема за
лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, тако да на једној вежби (радном месту) може да
ради три до четири ученика. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и
записивања података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења
закључака. У уводном делу часа наставник: – обнавља делове градива који су обрађени на часовима
предавања, а односе се на дату вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да
би се величина одредила), – обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и
указује на њене могуће изворе, – упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво
рукују лабораторијским инвентаром, – указује ученицима на мере предострожности, којих се морају
придржавати ради сопствене сигурности. Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. При уношењу резултата мерења у
ђачку свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а не и за величине које
се посредно одређују. Процену грешке посредно одређене величине наставник може да изводи у оквиру
додатне наставе. Методска упутства за друге облике рада 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. У оквиру израде пројеката могуће је
обухватити неке од следећих тема: – Улога физике у заштити човекове околине. – Енергетска
ефикасност. – Климатске промене. – Својства воде – физичка, хемијска, значај воде за живи свет.
Праћење рада ученика 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.
III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА У настави оријентисаној на достизање исхода
вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током процеса учења. Да би вредновање било
објективно, потребно је да буде усклађено са принципима оцењивања (Правилник о оцењивању у
основној школи из 2013. године)
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових
усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања,
решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских вежби, и пројеката... У сваком
разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове)
ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина,
контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник физике треба да омогући
ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује.
На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере
предзнања ученика. На крају школске године, такође, треба спровести часове систематизације градива и
проверити ниво постигнућа ученика и степен остварености образовних исхода.

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских
вежби.
Редни број
теме

Назив теме

Број часова

Број часова за
лабораторијске
вежбе

1.

Сила и
кретање
Кретање тела
под дејством
силе теже.
Силе трења
Равнотежа
тела
Механички
рад
и
енергија.
Снага
Топлотне
појаве

22

3

Укупан број
часова за
наставну
тему
25

10

2

12

10

1

11

13

2

15

8

1

9

2.

3
4.

5.

Укупно

63

9

72

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.
Орјентациони број часова по теми:
Редни број и назив наставне Укупан број часова за
теме
наставну тему
Сила и кретање
Кретање тело под дејством
силе теже. Силе трења
Равнотежа тела
Механички рад и енергија
Топлотне појаве

Време реализације

3
2

Септембар,октобар,новембар
Децембар,јануар

2
3
2

Фебруар, март
Април, мај
Мај, јун

Током реализације наставе и учења допунске наставе у зависности од садржаја и метода рада могуће
активности наставника су: пише,скицира,објашњава,сумира,излаже, усмерава,демонстрира,презентује..
Могуће активности ученика: дефинише, бира, понавља, тумачи, препознаје, описује, поставља питања.
Дати број часова допунске наставе је орјентациони и зависи од потреба ученика и може варирати.
Активности ученика на часовима допунске наставе су умерене на остваривање следећих исхода:

Наставне теме
Сила и кретање

Исходи
Ученик/ученица ће бити у стању да:
 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

Равнотежа тела

Механички рад, енергија-Снага

Топлотне појаве

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 инструмента;
 мери тежину тела;
 препозна деловање гравитационе силе,
силе трења и силе отпора средине;
 демонстрирање утицаја трења и отпора
средине на кретање тела
зна да је сила узрок промене стања тела;
 препозна деловање гравитационе силе;
 препозна деловање силе потиска у
течности;
 одреди вредност најмањег подеока
мерног инструмента;
 мери тежину тела.
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
препозна мерни инструмент за мерење
температуре;
 процени вредности најмањег подеока
код мерног инструмената;
 изражавање
температуру
у
одговарајућим мерним јединицама;
 мери температуру

ДОДАТНА НАСТАВА
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.
Током реализације додатне наставе у зависности од садржаја и метода могуће су следеће активности
наставника: мотивише за рад, подстиче на усвајање нових знања, методе рада прилагођава
способностима ученика. Ативности ученика: слушају, питају, закључују, решавају проблеме
Оријентациони брoj чaсoвa додатног рада пo тeмaмa:

Редни број и назив наставне Укупан број часова за
теме
наставну тему

Време реализације

1.Сила и кретањ

3

2. Кретање тело под
дејством силе теже. Силе
трења
3.Равнотежа тела
4.Механички рад,
енергија.Снага
5.Топлотне појаве

2

Септембар, октобар,
новембар
Децембар, јануар

2
3

Фебруар, март
Април,мај

1

Мај, јун

МАТЕМАТИКА

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

Годишњи фонд часова 144 часа
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– 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 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.

ОБЛАСТ/ ТЕМА

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

САДРЖАЈИ
Квадрат
рационалног
броја.
Решавање
једначине x² = a,
a ³ 0; постојање ирационалних бројева (на пример решења
једна- чине x2 = 2).
Реални бројеви и бројевна права.
Квадратни
корен,
једнакост
.
Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног
броја; апсолутна грешка. Основна својства операција с реалним
бројевима.
Функција директне пропорционалности y = kx,k
 R\{0}.
Продужена пропорција.
Питагорина теорема (директна и обратна). Важније примене
Пи- тагорине теореме.
Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају
бројеви- ма
, итд.
Растојање између две тачке у координатном систему.
Први део
Степен чији је изложилац природан број; степен декадне
једини- це 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

КРУГ

ОБРАДА ПОДАТАКА

Појам многоугла. Врсте многоуглова.
Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни
многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина
многоугла.
Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште
троугла. Сложеније примене ставова подударности.
Централни и периферијски угао у
кругу. Обим круга, број π. Дужина
кружног лука.
Површина круга, кружног исечка и кружног прстена.
Ротација.
Средња вредност, медијана и мод.

Кључни појмови садржаја: реални број, степен, квадратни корен, Питагорина теорема, полином,
многоугао, ортоцентар и тежи- ште, круг, број π, ротација и средња вредност.
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир чињеница да се учењем
математике ученици оспосо- бљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема,
комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође,
у обзир је узета и чињеница да сам процес учења математике има своје посебности које се огледа- ју у
броју година изучавања и недељног броја часова предмета и неопходности стицања континуираних
знања. Наставници у својој свакодневној наставној пракси, требада се ослањају на исходе, јер они
указују шта је оно за шта уче- ници треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској
години. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Остваривањем исхода,
ученици усва- јају основне математичке концепте, овладавају основним мате-матичким процесима и
вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким
је- зиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су
комуникација, рад са подацима и инфор-мацијама, дигитална компетенција, решавање проблема,
сарадњаи компетенција за целоживотно учење.
Предлог за реализацију програма
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони пре- длог броја часова по темама (укупан број
часова за тему, број ча- сова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и си- стематизацију
градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен
за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и уве- жбавање, понављање,
проверавање и систематизација знања), во- дећи рачуна о циљу предмета и исходима.
Реални бројеви (21; 8 + 13)
Питагорина теорема (19; 6 + 13)
Цели алгебарски изрази (48; 19 + 29)
Многоугао (21; 9 + 12)
Круг (18; 7 + 11)
Обрада података (5)
У програму је садржај теме Цели алгебарски изрази подељенна два дела, због тога што је пожељно
комбиновати алгебарске и геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема:
1. Реални бројеви;
2. Питагорина теорема;
3. Цели алгебарски изрази – први део;
4. Многоугао;
5. Цели алгебарски изрази – други део;
6. Круг;
7. Обрада података.
Предложена подела теме и редослед реализације нису обаве-зни за наставнике, већ само представљају
један од могућих модела.Напомена: За обнављање градива, иницијални тест и анализу
резултата иницијалног теста, планирана су 4 часа,а за реализацију 4
писмена задатака (у трајању од по једног

часа), са исправкама, планирано је 8 часова.
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Програм усмерава наставника да наставни процес конципирау складу са дефинисаним исходима,
односно да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, актив- ности и
технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи пока- зују наставнику и која су то специфична знања и
вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа,
исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за
конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже
остварити, док је за одређене исходе потреб- но више времена, активности и рада на различитим
садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу
у том смислу треба усмерити на разви- јање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање
појединачних исхода.
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће
искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да уче-ници самостално откривају
математичке правилности и изводе за-кључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и
друге изворе знања, како биусвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у
решавању разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи однаставних садржаја које треба
реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.
ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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 прои- звољног
рационалног броја ненегативан број.
При израчунавању квадрата рационалних бројева равнопра- ван статус треба дати квадрирању бројева у
запису p/q и у деци- малном запису. Код решавања једначина облика х2 = а, ученици уз наставни-кову
помоћ изводе следеће закључке: дата једначина се може све- сти 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
и решења једначине х2 = 4.
квадратни корен нагласити разлику између, на пример, вредности
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 мерниброј
странице квадрата чија је површина 2 (не инсистирати да уче-ници репродукују одговарајући доказ). На
тај начин мотивисати увођење ирационалних бројева, јер из претходног следи да осим рационалних
бројева треба имати на располагању и неке дру-ге бројеве (на пример оне чији квадратни корен није
рационалан број). Тада се уводи скуп реалних бројева као унија два дисјунктнаскупа – скупа
рационалних и скупа ирационалних бројева. Садаје природно и да се „рационална” права прошири у
реалну правуи покаже како на таквој реалној правој постоје рационалне и ира- ционалне тачке.
Нагласити, међутим, да скуп (позитивних) ираци-оналних 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 деци- малну репрезентацију, а ирационални бројеви бесконачну непе- риодичну
репрезентацију и обратно (ове чињенице не треба до- казивати у општем случају). При израчунавању
вредности корена и рачунања са коренима, када су њихове вредности ирационални бројеви, користити
калкулатор или расположиве софтвере.
За све реалне бројеве без обзира да ли имају коначну или бес-коначну децималну репрезентацију
увести појам приближне вред-ности и појам апсолутне грешке. Правила заокругљивања
реалнихбројева увести на следећи начин: на конкретним примерима, по- сматрањем могућих граница
(интервала) у зависности од преци- зности, 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 опера- ције
кореновања у R+ треба такође реализовати на примерима при чему се посебно третирају збир, разлика,
производ и количник ко-рена и њихови односи са кореном збира, разлике, производа и ко- личника.
При том посебну пажњу обратити на једнакост
и њено тумачење.
У оквиру ове теме се обрађује и функција директне пропор- ционалности у = kх коју треба увести на
конкретним примерима блиским искуству ученика (раст дужине пута са временом путо- вања при
константној брзини, смањење водостаја реке ако је днев-ни пад протока константан ...). У почетним
примерима ученици цртају тачкасти график којим се приказује функција за дискрет-не 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 класич-ном 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 могусе користити
историјски подаци најпре о потреби човека за упо- требом и конструкцијом правоуглих троуглова током
изградње различитих објеката у укупном напретку цивилизације, а чије је законитости Питагора уочио
и математички уобличио и формули-сао. На примеру египатског троугла експериментом са конопцем,
цртежом или симулацијом на неком од динамичких софтвера упо-знати ученике са теоремом, а затим је
и исказати и дати комплетандоказ. Потребно је да ученици схвате концепт Питагорине теоре- ме, а не да
напамет науче исказ. У том циљу током вежбања инси-стирати на различитим ознакама катета и
хипотенузе, као и разли- читим положајима самог правоуглог троугла, како би се ученици оспособили да
Питагорину теорему користе касније у образовању у различитим задацима из планиметријe,
стереометрије и триго- нометрије. Упознати ученике са карактеристичним Питагориним тројкама кроз
примере и напоменути да таквих тројки има беско- начно много. Формулисати обрат Питагорине
теореме и примени-ти га у задацима.
У другом делу теме пажњу је потребно усмерити на приме- ну 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 тео- рему и на једнакокрако правоугли троугао, правоугли троугао са углом од 30° и
одређивање растојања двеју тачака у координатномсистему.
Уколико наставник има техничких могућности у учионици, након усвајања Питагорине теореме на
традиционалан начин, део ове теме може обрадити коришћењем неког од бесплатних дина- мичких
софтвера који ученицима може још очигледније дочарати Питагорину теорему и примену теореме у
различитим геометриј- ским задацима и проблемима из свакодневног живота.
Цели алгебарски изрази – У првом делу ове теме уводи се појам степена променљиве природним
бројем и изводе се основнасвојства те операције (множење и дељење степена једнаких осно- ва,
степеновање степена, као и правила за степен производа и ко- личника). Ученици треба у потпуности да

овладају одговарајућимтрансформацијама да би, између осталог, били припремљени за упознавање са
операцијама са полиномима које следе. Такође, уво-ди се појам степена са изложиоцем који је нула или
негативан цеоброј, али само у случају основе која је декадна јединица. Приме- ри 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 из- разима (полиномима). Најпре се уводи
појам полинома и увежба- ва 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) = ax
+ ay + bx2+ by) и формула за квадрат бинома (у облику (a + b)2 = a2
+ 2ab + b ).
У наставку ове теме ученици треба да, на погодним приме- рима, уоче потребу растављања полинома на
чиниоце (посебно у циљу решавања једначи наведених формула (али сада записаних уоблику ax + ay + bx +
by = (a + b)(x + y), односно a2 + 2ab + b2 =(a + b)2), као и формуле за разлику кв обрађивати само на додатној
настави. Сем поменуте примене на решавање једначина (на при- мер, облика аx2 + bx = 0 и x2 – c2 = 0), овде се
могу потребно позна-вање операција са полиномима.
Многоугао – Многоугао увести као део равни ограниченмногоугаоном линијом. Нагласити разлику
између конвексних и неконвексних многоуглова, али даља разматрања ограничити само на конвексне
многоуглове. Ученике треба наводити да уоче зави- сност броја дијагонала, као и зависност збира
унутрашњих углова од броја темена многоугла. Приликом увођења правилних много- углова, 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
многоугламоже описати круг и да се у њега може уписати круг. Из одгова- рајућих формула за
једнакостранични троугао, ученици, уз помоћ наставника ако је потребно, изводе формуле којима се у
правил- ном шестоуглу успостављају везе између странице, дуже дијаго- нале, краће дијагонале,
полупречника уписаног и описаног круга.
Кроз разноврсне примере и задатке (који се односе на троу- глове, 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 те- жиште 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 стра- ница/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) конструк- ције правилних многоуглова са 3, 4, 6, 8 или
12 темена које одре- ђује страница, односно полупречник описаног/уписаног круга. На примерима
илустровати ситуације када конструктивни задатак има више решења или нема решења, али не
инсистирати на ова- квим задацима. Израчунавање обима и површине многоугла илу- стровати
разноврсним примерима и задацима.
Приликом израчунавања површине користити разлагање мно-гоуглова на т
роуглове и четвороуглове. Посебну пажњу посветитиизрачунавању површине правилног шестоугла.
Важно је укључитии одређени број практичних примена рачунања површина.
Круг – Полазећи од раније стечених знања и дефиниција кру-жне линије и кружне површи, треба
размотрити могуће положаје иодносе 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 до-казивање тврђења о њиховом међусобном
односу, као и одређива-ње обима и површине круга. Ученици би требало да експеримен- тално утврде

сталност односа обима и пречника кружнице. Кадасе уведе број π, ученике треба информативно
упознати са његовомирационалном природом. После обраде обима и површине круга, треба извести
формуле за дужину кружног лука, површину кру- жног 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 огра-ничити на ротације једноставнијих
фигура око задате тачке и за задати угао. Објаснити ученицима позитиван и негативан смер ро-тације и
урадити неколико примера ротације у координатном си- стему. Важно је да ученици уоче да се дужине
дужи и величине углова не мењају при ротацији.
Обрада података – Ову тему реализовати као пројектни за- датак. Циљ пројектног задатка је да
ученици овладају појмовима средња вредност, медијана и мод и истовремено се увере у при- менљивост
обраде података у свакодневној пракси. Препорукаје да се пројектни задатак реализује на конкретним
примеримаи 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 истра- живање треба реализовати тако да
узорак не буде премали, али нипревелик и да се може реализовати у најближем окружењу
(школа,породица, комшилук ...). Предлог је да се пет расположивих часо- ва реализује по следећем
плану:

РЕДНИ
БРОЈ
ЧАСА

САДРЖАЈ РАДА

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И
УЧЕНИКА
Наставник објашњава пројектни
задатак, а ученици предлажу теме
за истраживање и 5–6 анкетних питања.

1.

– Избор теме истраживања
– Конструкција анкетних питања

2.

– Упутство за анкетирање
Сваки ученик добија по 4–5 анкет– Спровођење истраживања анкених листића.
тирањем

РЕДН
ИБРОЈ САДРЖАЈ РАДА
ЧАСА

3.

–
4.

5.

– Обнављање и доградња
појмова: узорак, нумеричка
и процентуална расподела,
графички приказ
– Увођење нових појмова:
средња вредност, медијана и
мод
– Подела ученика на групе
– Упућивање у начин
обраде пода-така добијених
анкетирањем
– Обрада резултата анкете

– Презентација резултата
анкете

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА И
УЧЕНИКА
На
једном
(нумерички
потпуно
припремљеном)
примеру се илу- струју сви
наведени – познати и нови
појмови.
Формирају се нехомогене
истражи- вачке групе. Свака
група обрађује једно питање
за које је задужена (може се
користити и Ехсеl) и припрема презентацију резултата.
Групе приказују резултате
свог истраживања (таблични
приказ ре- зултата обраде
питања
из
анкете,
процентуалну
расподелу,
графички
приказ,
израчунавање средње вредности, медијане и мода),
тумаче до-бијене резултате и
изводе закључке.

I. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхо- да, које треба да обезбеди
што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање
информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови)
помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену
напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.

БИОЛОГИЈА
Годишњи фонд часова: 72 (35 обрада, 37 остало)
Циљ: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.
Међупредметне компетенције:
 Компетенција за учење;
 Решавање проблема;
 Одговоран однос према здрављу;
 Сарадничка компетенција;
 Рад са подацима и информацијама;
 Kомуникативна компетенција;
 Естетичка компетенција;
 Одговорно учешће у демократском друштву;
 Одговоран однос према околини;
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
 Дигитална компетенција.
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Кључни појмови садржаја: правила наслеђивања особина, принципи грађе и функције, систематика, докази еволуције, структура популације, адаптације,
мреже исхране, вируси, уравнотежена исхрана, прва помоћ, адолесценција, животне области, заштита биодиверзитета.
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

1. Наслеђивање и еволуција Улога и значај једра у
Обрада 10, остало 10
метаболизму
ћелије.
Деоба
ћелије (хромозоми, настајање
телесних и полних ћелија).
ДНК и појам гена (алел, генотип,
фенотип)
Прво Менделово правило, крвне
групе,
трансфузија
и
трансплантација.
Наслеђивање пола.
Наследне болести.
Животни циклуси биљака и
животиња. Смена генерација.
Једнополни
и
двополни
организми. Значај и улога полног
размножавања.

2.Јединствограђе
функцијекаоосноваживота
Обрада 11, остало 15

и Основни принципи организације
живих бића. Појам симетрије –
типични
примери
код
једноћелијских и вишећелијских
организама; биолошки значај.

ИСХОДИ
МЕЂУПРЕДМЕТНА
По завршеној области ученик ПОВЕЗАНОСТ
ће бити у стању да:
 Одреди однос / увиђа везу математика
између гена и хромозома
и препозна основну улогу
генетичког материјала у
ћелији.
 Идентификује
разлике
митозе и мејозе на основу
промене броја хромозома
и њихове улоге у развићу
и репродукцији.
 Размотри предности и
недостатке
бесполног
размножавања у односу
на полно размножавање.
 Шематски
прикаже
наслеђивање
пола
и
других особина према
првом
Менделовом
правилу.
 Прикупи и анализира
податке
о
животним
циклусима почевши од
оплођења.
 Одреди
положај географија, математика
организма на „дрвету
живота”
на
основу
прикупљених
и
анализираних
информација о његовој
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Симетрија,
цефализација
сегментација код животиња.

и


Присуство/одсуство
биљних
органа,
(симетрија
и
сегментација код биљака).
Ћелије
са
специфичном
функцијом: мишићне, крвне,
нервне, ћелије затварачице...



Грађа и улога ткива, органа,
органских система и значај за
функционисање организма.
Компаративни преглед грађе
главних група биљака, гљива и
животиња – сличности и разлике
у обављању основних животних
процеса на методски одабраним
представницима.
3.Порекло и
разноврсност Основни принципи систематике
(Карл
Лине,
биномна
живота
Обрада 6, остало 6
номенклатура).
Приказ
разноврсности
живота
кроз
основне систематске категорије
до нивоа кола и класе.

4. Живот у екосистему
Обрада 4, остало 4

Докази еволуције, фосили и
тумачење филогенетских низова
(предачке и потомачке форме,
прелазни фосили).
Састав и структура популација.
Популациона
динамика
(природни
прираштај
и
миграције).
Абиотички фактори и биотички
односи као чиниоци природне








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.

Разврста организме према географија, математика
задатим критеријумима
применом
дихотомих
кључева.
Повеже
принципе
систематике
са
филогенијом
и
еволуцијом на основу
данашњих и изумрлих
врста-фосила.
Идентификује
основне географија
односе у биоценози на
задатим примерима.
Упореди
прикупљене
податке о изабраној врсти
и њеној бројности на
различитим стаништима.
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селекције (адаптације).
Мреже
области.

исхране.

Животне

Конвергенција и дивергенција
животних форми.
Заштита
природе.
биодиверзитета.

Заштита








5. Човек и здравље
Обрада 4, остало 2

Примери наследних болести.



Особине и грађа вируса. Болести
изазване вирусима.



Имунитет, вакцине.
Пулс и крвни притисак.
Прва помоћ: повреде крвних
судова (практичан рад).
Принципи уравнотежене исхране
и поремећаји у исхрани.
Значај
правилног
чувања,
припреме и хигијене намирница;







Идентификује трофички
ниво организма у мрежи
исхране.
Илуструје
примерима
однос између еколошких
фактора
и
ефеката
природне селекције.
Анализира
разлику
између
сличности
и
сродности организама на
примерима конвергенције
и дивергенције.
Повеже
утицај
абиотичких чинилаца у
одређеној
животној
области – биому са
животним формама које
га насељавају.
Предложи акције заштите
биодиверзитета
и
учествује у њима..
Аргументује
предности хемија
вакцинације.
Примени
поступке
збрињавања лакших облика
крварења.
Анализира задати јеловник
са аспекта уравнотежене и
разноврсне исхране.
Идентификује
поремећаје
исхране на основу типичних
симптома
(гојазност,
анорексија, булимија).
Планира време за рад,
одмор и рекреацију.
Доведе у везу измењено
понашање
људи
са
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тровање храном.
Промене у адолесценцији.
Здрави стилови живота (сан,
кондиција, итд).
Последице болести зависности –
наркоманија.

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ
РАДА
УЧЕНИКА
*вербалне (монолошка, *учи
смислено:
дијалошка),
повезивањем оног што
учи са оним што зна и са
*визуелне (рад на тексту, ситуацијама из живота;
самостални писмени и повезивањем оног што
графички
радови учи са оним што је учио
ученика),
из биологије и других
предмета;
*методе
практичне
*учи
проблемски:
наставе
(истраживачки
самосталним
рад ученика, практичан
прикупљањем
и
рад и рад у лабораторији,
анализирањем података и
метод демонстрације),
информација;
постављањем
*комбиновани рад;
релевантних питања себи
и другима; развијањем
*ИКТ методе
плана решавања задатог
проблема;
*програмирана настава
*проблемска настава
*учи
дивергентно:
*учење путем открића
предлагањем
нових

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА



коришћењем психоактивних
супстанци.
Расправља о разликама међу
људима
са
аспекта
генетичке варијабилности,
толеранције и прихватања
различитости.

РЕСУРСИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
*креира и осмишљава *наставници
*формативно и сумативно
наставу и учење;
оцењивање;
*контекстуализује дати *ученици
*идентификација
програм према потребама *родитељи
ситуација у којима ће
конкретног одељења;
ученици стећи и показати
*планира
и
пише *локална самоуправа
понашање у складу са
припреме за час;
исходима;
*дефинише
исходе *дом здарвља
*инструменти за праћење
специфичне за конкретну *Црвени крст
постигнућа:објективни
наставну јединицу;
тестови са допуњавањем
*планира и припрема *учионица и школа
кратких одговора, задаци
наставу самостално и у
са означавањем, задаци
*наставни и дидактични вишеструког
сарадњи са колегама;
избора,
материјали
и
средства
*подстиче радозналост,
спаривање
појмова,
аргументовање,
дискусија
на
часу,
мапе
*интернет
креативност,
појмова,
проблемски
рефлексивност,
*лична искуства ученика задаци,
истрајност, одговорност,
есеји,лабораторијске
(школска, вежбе,
аутономно
мишљење, *библиотека
проблемски
сарадњу, једнакост међу градска, лична)
задаци,
симулације,
половима, уважавање и
дебате,
истраживачки
прихватање различитости
радови
и
пројекти,
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решења;
смишљањем
нових
примера;
повезивањем садржаја у
нове целине;
учи критички: поређењем
важности
појединих
чињеница и података;
смишљањем аргумената;

код ученика;
*користи ИКТ;
*врши евалуацију свог
рада
и
постигнућа
ученика;

*објашњава,
врши
хоризонталну
и
ветрикалну корелацију ,
*учи кооперативно: кроз илуструје,
поставља
сарадњу са наставником и питања и проблеме;
другим ученицима; кроз
ученике,
дискусију
и
размену *слуша
процењује
атмосферу
у
мишљења; уважавајући
учионици,
прилагођава
аргументе саговорника;
наставу
могућностима
*слуша наставника;
ученика и одељења;

студије случаја, решавање
проблема,дневници рада
ученика, експерименти,
вршњачко
учење,
самоевалуација, усмено
испитивање,
домаћи
задаци.

*активно учествује
разговорима
дискусијама;

у *апстрахује, конкретизује
и чињенице, анализира и
синтетише квантум знања
(свог и ученичког);
*записује у свеску, црта,
прави мапе ума, израђује *указује на повезаност
моделе;
између
теоријских
и
практичних знања;
*замишља,
анализира,
апстрахује
и *подстиче
развој
конкретизује;
личности ученика.
*самостално се ангажује
кроз домаће задатке и
истраживања
по
литератури;
*учествује у пројектима
или групном раду;
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*описује,
упоређује,
памти, изводи закључке;
*излаже
чињенице;

самостално

*остварује вертикалну и
хоризонталну корелацију;
*повезује
теорију
и
праксу;
*користе лабораторијски
прибор и опрему за
теренски рад;
*изводи огледе;
*табеларно и графички
приказује резултате;
*користи
ИКТ
за
прикупљање,
обраду
података и представљање
резултата
истраживања
или огледа.

ХЕМИЈА
Циљ Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем,
прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу 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. Разред Седми
Годишњи фонд часова 72 часа

ИСХОДИ
По
завршетку
разреда
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДР
ЖАЈИ
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идентификује и објашњава појмове који повезују хемију са другим
наукама и различитим професијама, и принципима одр живог развоја;
– правилно рукује лабораторијским посуђем, прибором и суп
станцама, и показује одговоран однос према здрављу и животној
средини;
– експериментално појединачно и у групи испита, опише и обја сни
физичка и хемијска својства супстанци, и физичке и хемиј ске промене
супстанци;
–

ХЕМИЈА
КАО
ЕКСПЕРИМЕНТА
ЛНА НАУКА И
ХЕМИЈА
У
СВЕТУ ОКО НАС

Предмет изучавања хемије. Везе између
хемије и других наука. Примена хемије у
различитим делатностима и свакодневном
жи воту.
Супстанца. Врсте супстанци: хемијски
елементи, хемијска једи њења и смеше.
Демонстрациони огледи: демонстрирање
узора ка елемената, једињења и смеша.
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– повезује физичка и хемијска својства супстанци са применом у
свакодневно животу и различитим професијама; – налази потребне
информације у различитим изворима кори стећи основну хемијску
терминологију и симболику; – објашњава основну разлику између
хемијских елемената и је дињења, и препознаје примере хемијских
елемената и једињења у свакодневном животу;
– објашњава по чему се разликују чисте супстанце од смеша и илуструје то
примерима;
– разликује хомогене и хетерогене смеше, наводи примере из свакодневног
живота и раздваја састојке смеша;
– представља структуру атома, молекула и јона помоћу модела, хемијских
симбола и формула;
– повезује распоред електрона у атому елемента с положајем еле мента у
Периодном систему елемената и својствима елемента;
– разликује хемијске елементе и једињења на основу хемијских симбола и
формула;
– разликује типове хемијских веза, препознаје тип хемијске везе у
супстанцама и повезује са својствима тих супстанци; – објасни процес
растварања супстанце и квантитативно значе ње растворљивости
супстанце;
– изводи израчунавања у вези с масеним процентним саставом раствора;
– напише једначине хемијских реакција и објасни њихово ква литативно и
квантитативно значење;
– квантитативно тумачи хемијске симболе и формуле користећи појмове
релативна атомска и молекулска маса, количина суп станце и моларна
маса;
– опише и објасни физичка и хемијска својства водоника и ки сеоника;
– разликује оксиде, киселине, хидроксиде и соли на основу хе мијске
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.

Хемијска
лабораторија
и
експеримент.
Лабораторијско посуђе и прибор. Физичка и
хемијска својства супстанци.
Физичке и хемијске промене супстанци.
Демонстрациони огледи:
демонстрирање
правилног
руковања
лабораторијским посуђем и прибором, и
правилног
извођења
основних
лабораторијских тех ника рада; испитивање
физичких и хемијских својстава и проме на
супстанци.
Лабораторијска
вежба
I:
основне
лабораторијске
технике
рада:
мешање,
уситњавање и загревање супстанци.
Лабораторијска вежба II: физичка својства
супстанци, мерење
масе, запремине и
температуре супстанце.
Лабораторијска вежба III: физичке и хемијске
промене суп станци.

ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

АТОМИ
ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

И

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 еле
мената и положаја елемената у ПСЕ. Племенити
гасови. Својства и примена.
Демонстрациони
огледи:
формулисање
претпоставке о честич ној грађи супстанци.
Вежба IV: одређивање валентног нивоа и броја
валентних елек трона.
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МОЛЕКУЛИ
ЕЛЕМЕНАТА
И
ЈЕДИЊЕЊА,
ЈОНИ
И
ЈОНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

ХОМОГ
ЕНЕ
И
ХЕТЕРОГЕ
НЕ
СМЕШЕ

ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ
И
ХЕМИЈСКЕ
ЈЕДНАЧИНЕ

Ковалентна веза: молекули елемената и
молекули једињења. Атомскa и молекулскa
кристалнa решеткa.
Јонска веза и јонска
кристална
решетка.
Валенца.
Хемијске
формуле
и
називи.
Демонстрациони
огледи:
својства супстанци са ковалентном и јонском
везом.
Лабораторијска
вежба
V:
упоређивање својстава супстанци са јонском и
супстанци са ковалентном везом.
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 по моћу магнета.
Демонстрациони огледи: састав и својства
смеша; раствори и њихова својства;
растворљивост; незасићени, засићени и преза
сићени раствори; раздвајање састојака смеша.
Лабораторијска вежба VI: испитивање
растворљивости
суп
станци.
Лабораторијска вежба VII: раздвајање
састојака смеша: декан товање, цеђење и
одвајање помоћу магнета.
Хемијске реакције. Закон о одржању масе.
Хемијске једначине.
Демонстрациони огледи:
мерење и упоређивање укупне масе супстанци
пре и после хе мијске реакције у отвореном и
затвореном реакционом систему. Вежба VIII:
састављање једначина хемијских реакција.
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ИЗРАЧУНАВАЊА
ХЕМИЈИ

ВОДОНИК
И
КИСЕОНИК И
ЊИХОВА
ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

У Релативна атомска и релативна
молекулска маса. Количина
супстанце и мол. Моларна
маса.
Закон сталних односа маса.
Масени
процентни
састав
јед
Израчунавања на основу једначина хем
реакција.
Лабораторијска вежба IХ: мерењ
масе супстанце и израчуна вање молар
масе и количине супстанце.

Водоник.
Кисеоник. Оксидација, сагоревање и корозија.
Оксиди: хемијске формуле, називи и основна својства. Киселине: хемијске формуле, називи и основна својства. Хидроксид
(базе): хемијске формуле, називи и основна својства. Мера киселости раствора: pH-скала. Неутрализација – хемијска реакциј
киселина и хидроксида (база).
Соли: формуле и називи.
Демонстрациони огледи:
испитивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикато ра; реакција неутрализације.
Лабораторијска вежба X: испитивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикатора.

Кључни појмови садржаја: хемија, супстанца, елемент, једињење, смеша, хемијска лабораторија, оглед, хемијско својство,
хемиј ска 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.
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УПУТСТВО
ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО

Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта
ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли уче ћи хемију. Они омогућавају да се циљ наставе хемије достигне у складу
са предметним и међупредметним компетенцијама и стан дардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као
такви су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је тематски конципиран. За
сваку област/тему предложени су садржаји, а ради лакшег пла нирања наставе предлаже се
оријентац
иони број
часова по
темама.
Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање ис хода Хемије је настава усмерена на учење у школи, што значи да ученик
треба да учи:
– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио
из хемије 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 но вих примера; повезивањем садржаја у нове целине; –
критички: поређењем важности појединих чињеница и по датака; смишљањем аргумената;
– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим уче ницима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргу менте
саговорника.
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. При
планирању наставе и учења важно је имати у виду да се ис ходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се
лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Потребно је да на
ставник засваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе
специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама
због успостављања корелација са предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно сред
ство и да он не одређује садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује и предвиђене ла
бораторијске вежбе, вежбе и демонстрационе огледе. Формирање појмова треба базирати на демонстрационим огледима и лабора
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торијским вежбама. Ако у школи не постоје супстанце предложе не за извођење демонстрационих огледа и лабораторијских вежби,
огледи се могу извести са доступним супстанцама.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас

Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас је тема у којој ученици идентификују појмове који повезују хеми ју са
другим наукама и различитим професијама, кроз различите примере из савременог живота (на пример, производња и прерада хране,
производња лекова, нових врста грађевинских и изолаци оних материјала, козметичких производа, средстава за хигијену,
конзерванаса, боја, лакова). Ученици би требало да уоче да је ра звијеност хемијске производње значајан показатељ нивоа развије
ности друштва, да хемијски производи представљају стално окру жење савременог човека, са свим добитима и ризицима. Хемија као
природна наука, заједно са физиком и биологијом, пружа мо гућност комплексног сагледавања природе и доприноси да учени ци
формирају позитиван став према њеном очувању.
У оквиру теме ученици идентификују да је предмет изучава ња хемије супстанца. На основу претходног знања разликују суп
станцу и физичко тело, класификују супстанце према сложености састава на хемијске елементе и хемијска једињења, и сазнају да се
елементи и једињења у природи могу наћи као чисте супстанце и као састојци смеша. Зато је важно да у оквиру демонстрације уче
ници посматрају узорке хемијских елемената, једињења и смеша, познатих из свакодневног живота. У овом периоду од њих се не
може очекивати да прецизирају разлику у саставу различитих је дињења.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 3. Хемијска лабораторија
У оквиру ове теме ученици уочавају улогу експеримента у хемији, усвајају основна правила понашања у хемијској лаборато рији,
мере опреза при руковању супстанцама, лабораторијским по суђем и прибором, мере заштите себе и других, заштите животне и радне
средине, и мере прве помоћи у случају повреде при раду. Ученици започињу учење о правилима понашања и мерама опреза у раду, а
она се даље разрађују на садржајима наредних тема. Зна ња и вештине које ученици стичу на овим часовима неопходна су и за
задовољавање свакодневних животних потреба.
Почев од ове теме, ученици се упознају са основним техни кама рада у лабораторији (мешање, уситњавање и загревање суп станци),
као и техникама: посматрања, мерења, бележења и уо чавања правилности међу прикупљеним подацима, формулисања
објашњења, извођења закључака.
Ученици 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.
У демонстрационим огледима ученици уочавају које се ла бораторијско посуђе и прибор користи у експерименталном
раду, како се правилно њиме рукује, уочавају и разликују физичка и хемијска својства супстанци, и физичке и хемијске промене суп
станци. Да би ученици препознали када је дошло до хемијске ре акције, могу се демонстрирати огледи: издвајање гаса (реакција између
цинка
и хлороводоничне киселине, реакција између на тријум-хидрогенкарбоната и етанске киселине), издвајање талога (реакција између
раствора олово(II)-нитрата и кaлијум-јодида, ба кар(II)-сулфата и натријум- хидроксида), промена боје реактаната (сагоревање хартије
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и сахарозе, разлагање амонијум-дихромата), појава светлости (сагоревање траке магнезијума). У овом периоду учења хемије важно је
да ученици само уоче шта указује на хемиј ску промену (хемијску реакцију). У оквиру ове теме ученици први пут изводе
лабораторијске вежбе. Потребно је да они претходно виде како се правилно рукује лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама
и зато је важно да посматрају демонстрације огледа пре сваке вежбе. То важи и за све остале теме.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 7 и три лабораторијске вежбе.
Атоми и хемијски елементи

Учење шта је атом, о структури атома и субатомским че стицама (протони, електрони, неутрони), ученици би требало да започну на
примеру атома хелијума (с обзиром на то да атом нај заступљенијег изотопа водоника нема неутроне). Потребно је да ученици упореде
наелектрисање и масу протона, неутрона и елек трона, а потом наелектрисање, масу и величину атомског језгра и електронског
омотача. Ученици би требало да примењују појмове атомски и масени број у описивању структуре атома. У овом пери оду учења
хемије ученици би требало да прошире дифиницију хе мијског елемента тиме да хемијски елемент изграђује једна врста атома, тј. да
сви атоми хемијског елемента имају исти број прото на, односно атомски број.
Учећи о структури атома ученици би требало да користе различите моделе атома (слике, тродимензионалне и анимиране моделе
атома доступне преко савремених информационо комуни кационих технологија, ИКТ). При томе je важно да ученици кри тички
посматрају моделе, уочавају информације о структури атома које модели пружају, као и њихова ограничења.
Учећи о изотопима важно је 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 да познају каква је њихова практична примена.
У оквиру ове теме ученици први пут разликују врсте хемиј ских елемената: метале, неметале, металоиде и племените гасове.
Они би требало да уоче: када је максимално попуњен валентни ниво, распоред електрона у атомима племенитих гасова, да шемат
ски представљају распоред електрона по енергетским нивоима, и да повезују распоред електрона у атому елемената са положајем
елемента у Периодном систему елемената.
Учећи о племенитим гасовима ученици би требало да пове зују структуру атома са својствима елемената, применом, као и са
заступљеншћу њихових слободних атома у природи.
Демонстрациони огледи: демонстрирање огледа за поставља ње претпоставке о честичној структури супстанце: растварање ка лијумперманганата у води и разблаживање раствора калијум-пер манганата.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 10 и јед на вежба.
Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења

Током учења садржаја ове теме, ученици би требало да на ставе повезивање својстава и структуре супстанци. При томе, важно је да
уоче веома малу заступљеност слободних атома у природи, тј. да су само атоми племенитих гасова слободни. Удру живање атома у
стабилне молекуле, односно грађење ковалентне везе, ученици би требало да уче на примерима: водоника, хлора, кисеоника, азота,
хлороводоника, воде и амонијака, а о јонској хе мијској вези на примерима: натријум-хлорида, натријум-оксида и магнезијумхлорида. Ученици би требало да пишу формуле и на
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зиве супстанци користећи појам валенце. Учећи о хемијској вези могу користити моделе атома, молекула, јона, кристалних решетки
доступних прекo савремених ИКТ.
Посматрањем демонстрационих огледа ученици би требало да уоче разлике својстава супстанци са поларном и неполарном
ковалентном везом – скретање млаза поларне супстанце у елек тричном пољу; поларност воде и етанола. Такође, као и да уоче
разлике својстава супстанци са јонском и ковалентном везом: рас творљивост, температура топљења, и агрегатно стање при стан
дардним условима.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 9 и једна лабораторијска вежба.
Хомогене и хетерогене смеше

Током учења садржаја теме ученици формирају појмове: хе терогена и хомогена смеша, раствори и растворљивост, разликују
квалитативни и кванитативни састав смеша и представљају кван
титативни 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 при родне или деловањем човека изазване промене у њиховом саста ву,
треба да уоче када вода и ваздух представљају хомогене, а када хетерогене смеше. При томе, важно је да разликују воду као једи њење
(чиста супстанца), од примера вода у природи које су сме ше (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.
Израчунавања у вези са масеним процентним саставом сме ша ученици би требало да у највећој мери повезују са саставом
комерцијалних производа (на пример, медицинска средства, пре храмбени 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-ацета
та и кристализацију растворене супстанце. Препоручује се и де монстрирање огледа којим се показује да у води има раствореног
кисеоника, растварање калијум-перманганата и јода у води и не поларним растварачима („хемијски коктел”). Поред наведеног, пре
лабораторијске вежбе намењене раздвајању састојака смеша, по требно је да наставник демонстрационим огледима покаже како се
изводе поједини поступци.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 11 и две лабораторијске вежбе.
Хемијске реакције и хемијске једначине

У оквиру теме ученици треба да граде квалитативно и кван титативно значење хемијске једначине којом се представља одре ђена
хемијска промена, да примењују значење коефицијента и да разликују коефицијент од индекса. Закон о одржању масе ученици треба
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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. Учени
ци 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 рас тварању амонијум-хлорида у води.
При писању хемијских формула супстанци и записивању јед начина хемијских реакција ученици уче и како се пишу хемијске
формуле у програмима за обраду текста и посебним програмима креираним за ту сврху.
Велики значај у усвајању нових појмова у овој теми имају демонстрациони огледи: сагоревање свеће, реакција између на тријумхидрогенкарбоната и сирћетне киселине, реакција између натријум- хлорида и сребро-нитрата, и баријум-хлорида и натри јум-сулфата.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 8 и једна вежба.
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 фор муле супстанце израчунавају релативне молекулске масе задатих
супстанци користећи таблицу ПСЕ. Лабораторијска вежба предви ђа да ученици на техничкој ваги измере масу одређене супстанце,
а затим да израчунају количину супстанце, и обрнуто, да за зада ту 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 фор мула – израчунавање
масеног елементарног процентног састава једињења, израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе
и броја честица учесника у хемијској реак цији.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 12 и јед на лабораторијска вежба.
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 са знају 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 при роди,
својствима водоника и повезују својства и примену водони ка. Примењују Закон о одржању масе приликом писања хемијских
једначина добијања водоника електролизом воде и сагоревања во доника. На тим примерима, ученици могу уочити разлику између
хемијске реакције анализе и синтезе.
Заступљеност кисеоника у природи ученици повезују са зна чајем 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, сагоревање и корозија, и да уоче улогу кисеоника у овим процесима. Учени ци
треба да уоче да оксидација може бити бурна или тиха, и да
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се производи оксидације разликују по својим својствима. При томе могу се користити примери хемијских једначина реакције оксида
ције из теме ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИ НЕ, и формуле оксида (писање на основу валенце кисеоника), из теме
МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ И ХЕМИЈСКА ЈЕДИЊЕЊА.
Потребно је да ученици кроз демонстрационе огледе и лабо раторијску вежбу повежу 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 сва
кодневног живота.
Важно је да ученици испитују кисело-базна својстава комер цијалних
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 хиги
јене, козметички препарати, прехрамбени производи, телесне теч ности), 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, испи тивање
електропроводљивости дестиловане воде, хлороводоничне киселине, раствора натријум-хидроксида и раствора натријум-хло рида, и
разматрање зашто неке течности проводе електричну стру ју, а неке не проводе.
Препоручени број часова за реализацију ове теме је 12 и јед на лабораторијска вежба.
I. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује се процес и продукти учења. Приликом сваког вредновања постигну ћа
потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака активност је
прилика за процену напредовања и давања повратне информа ције (формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да
процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. Тако, на пример, питања у вези с демонстрацијом огледа, ученичка
запажања, објашњења и закључци, могу бити један од начина фор мативног проверавања. Анализа ученичких одговора пружа увид у
то како они примају информације из огледа и издвајају битне, анализирају ситуације, повезују хемијске појмове и појмове фор миране
у настави других предмета у формулисању објашњења и извођењу закључака о својствима и променама супстанци. Таква пракса
праћења напредовања ученика поставља их у позицију да повезују и примењују научне појмове у контекстима обухваћеним
демонстрираним огледима, доприноси развоју концептуалног ра зумевања и критичког мишљења, и припрема ученике да на тај на
чин разматрају својства и промене супстанци с којима су у контак ту у свакодневном животу.
Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све нивое презентовања хемијских садржаја: макроскопски, честич ни и
симболички ниво. Питањима би требало подстицати ученике да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, објасне зашто се нешто
десило и како се десило, повежу различите области са држаја, препознају питања постављена на нови начин, извуку ко рисне податке,
али и да процењују шта нису разумели. Ученике би требало охрабривати да презентују, објашњавају и бране стра тегије које користе у
решавању проблема. Тиме се они подстичу да реструктуирају и организују садржај на нов начин, издвајају релевантан део садржаја за
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решавање проблема, цртају дијаграме, анализирају везе између компоненти, објашњавају како су решили проблем или трагају за
различитим начинима решавања проблема. Улога наставника је да води питањима или сугестијама резонова ње ученика, као и да
пружа повратне информације. На основу ре зултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба плани рати процес учења.
Оцењивање (сумативно проверавање) је саставни део проце са наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење оствари вања
циља, исхода и стандарда постигнућа. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада.
Важно је да активности ученика у процесу наставе и учења буду усаглашени са очекиваним исходима, и да се од ученика не очекују
знања и вештине које у настави нису имали прилике да ра звију.
Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад.
Преиспитивање наставе према резултатима које постижу ученици је важна активност наставника и подразумева промену у методама
наставе и учења, активностима и задацима ученика, изворима за учење, наставним средствима, тако да се ученицима обезбеди на
предовање ка бољим постигнућима.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Годишњи фон часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Циљ: 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.
Кључни појмови:логичка структура и садржај документа, пиксел, резолуција, растерска и векторска графика, RGB и CMYKпалете боја,
гиф анимација, хипервеза, URL, електронска пошта, текстуални програмски језик, 2D графика.
МЕСЕЦ
ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ

СВЕГА
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1.

ИКТ

2.

Дигитална писменост

3.

Рачунарство

4.

Пројектна настава

УКУПНО

Р. БР.

1.

5

Дигитална писменост

6

4

10

4

2

2

4

7

7

14

3

4

3

4
5

4

5

4

2

3

4

3

2
2

2

2

6

8

4

2

17

19

36

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ









2.

1

2

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

ИКТ

4



ИСХОДИ
Ученик ће бити у стању да:
 разликује визуелну презентацију и логичку структуру
текста;
Компетенциjа за учење
 користи алате за стилско обликовање документа и
Естетичка компетенциjа
креирање прегледа садржаја у програму за обраду
текста;
Комуникациjа
 објасни принципе растерске и векторске графике и
Одговоран однос према здрављу
модела приказа боја;
Предузимљивост и ориjентациjа ка
 креира растерску слику у изабраном програму;
предузетништву
 креира векторску слику у изабраном програму;
Рад са подацима и информациjама
 користи алате за уређивање и трансформацију слике;
Сарадња
 креира gif анимацију;
Дигитална компетенциjа
 креира видео-запис коришћењем алата за снимање
екрана;
Компетенциjа за учење
 разликује појмове URL, DNS, IP адреса;
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3.

4.

Естетичка компетенциjа
Комуникациjа
Рад са подацима и информациjама
Сарадња
Дигитална компетенциjа

 објасни појмове хипервеза и хипертекст;
 креира, форматира и шаље електронску пошту;
 обавља електронску комуникацију на сигуран, етички
одговоран и безбедан начин водећи рачуна о
приватности;
 препозна непримерени садржај, нежељене контакте и
адекватно се заштити;
 сараднички креира и дели документе у облаку водећи
рачуна о одговарајућим нивоима приступа;
 подешава хипервезе према делу садржаја, другом
документу или веб локацији;

Рачунарство

 Компетенциjа за учење
 Одговорно учешће у демократском
друштву
 Комуникациjа
 Предузимљивост и ориjентациjа ка
предузетништву
 Рад са подацима и информациjама
 Решавање проблема
 Сарадња
 Дигитална компетенциjа

 уз помоћ програмске библиотеке текстуалног
програмског језика исцртава елементе 2D графике;
 употребљава петље и генератор насумичних бројева за
исцртавање сложенијих облика;
 планира, опише и имплементира решење једноставног
проблема;
 проналази и отклања грешке у програму;

Пројектна настава

 Одговорно учешће у демократском
друштву
 Комуникациjа
 Предузимљивост и ориjентациjа ка
предузетништву
 Рад са подацима и информациjама
 Сарадња
 Дигитална компетенциjа

 сарађује са осталим члановима групе у свим фазама
пројектног задатка;
 креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који
комбинују текст, слике, линкове, табеле и анимације;
 креира рачунарске програме који доприносе решавању
пројектног задатка;
 поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења
са другима уз помоћ наставника;
 вреднује своју улогу у групи при изради пројектног
задатка и активности за које је био задужен.
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ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Обележавање логичке структуре и генерисање
прегледа садржаја текстуалног документа.
Карактеристике рачунарске графике (пиксел,
резолуција, RGB и CMYKмодели приказа боја,
растерска и векторска графика).
Рад у програму за растерску графику.
Рад у програму за векторску графику.
Израда гиф анимација.
Коришћење алата за снимање екрана.

ИКТ

ИСХОДИ
(Ученик ће бити у стању да...)
- разликује визуелну презентацију и
логичку структуру текста;
- користи алате за стилско обликовање
документа и креирање прегледа
садржаја у програму за обраду текста;
- објасни
принципе
растерске
и
векторске графике и модела приказа
боја;
- креира растерску слику у изабраном
програму;

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Математика (рад са
подацима
и
информацијама)
Ликовна
култура
(естетичка
компетенција)
Српски
језик
(комуникација,
естетичка
компетенција)

- креира векторску слику у изабраном
програму;
- користи алате за уређивање
трансформацију слике;

и

- креира гиф анимацију;
- креира видео-запис коришћењем алата
за снимање екрана;
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URL, DNS, IP адреса.
Хипервеза и хипертекст.
Електронска пошта, креирање налога, слање и
пријем поште.
Електронска
пошта
(контакти,
безбедност,
нежељена пошта).
Рад на дељеним документима (текстуалним
документима / презентацијама /упитницима...) у
облаку.
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

- разликује
адреса;

појмове

URL,

- објасни
појмове
хипертекст;

DNS,

хипервеза

- креира,
форматира
електронску пошту;

и

IP
и

шаље

- обавља електронску комуникацију на
сигуран, етички одговоран и безбедан
начин водећи

Техника и технологија
(дигиталнакомппетенц
ија)
Српски
језик
(комуникација,
естетичка
компетенција)
Биологија (одговоран
однос према здрављу)

- рачуна о приватности;
- препозна
непримерени
садржај,
нежељене контакте и адекватно се
заштити;
- сараднички креира и дели документе у
облаку водећи рачуна о одговарајућим
нивоима приступа;
- подешава хипервезе према делу
садржаја, другом документу или веб
локацији;

РАЧУНАРСТВО

Рад са изабраним текстуалним програмским
језиком у области 2D графике.
Основне карактеристике изабране графичке
библиотеке.
Методе за исцртавање основних геометријских
облика.
Подешавање боја и положаја објеката.
Примена петљи и случајно генерисаних вредности
на исцртавање геометријских облика.

- уз помоћ програмске библиотеке
текстуалног
програмског
језика
исцртава елементе 2D графике;
- употребљава петље и генератор
насумичних бројева за исцртавање
сложенијих облика;

Енглески
језик
(комуникација)
Математика (решавање
проблема)
Сви предмети (рад са
подацима
и
информацијама)

- планира, опише и имплементира
решење једноставног проблема;
- проналази
програму;

и

отклања

грешке

у
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Фазе пројектног задатка од израде плана до
представљања решења.
Израда пројектног задатка у корелацији са другим
предметима.
Вредновање резултата пројектног задатака.

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

- сарађује са осталим члановима групе у
свим фазама пројектног задатка:
- креира,
уређује
и
структурира
дигиталне садржаје који комбинују
текст, слике, линкове, табеле и
анимације;

Сви предмети (вештина
сарадње,дигиталнакомп
етенција)

- креира рачунарске програме који
доприносе
решавању
пројектног
задатка;
- поставља резултат свог рада на
Интернет ради дељења са другима уз
помоћ наставника;
- вреднује своју улогу у групи при
изради
пројектног
задатка
и
активности за које је био задужен.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Циљ Циљ наставе и учења Технике и технологије је да ученик развије техничкотехнолошку 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.
Разред: Седми
Годишњи фонд часова: 72 часа
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Кључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, енергетика, заштита личне
безбедности и животне средине, предузимљивост и иницијатива.
ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Појам, улога и развој машина и
механизама.
Потрошња енергије у домаћинству и

ЖИВОТНО

И

могућности уштеде.

РАДНО

Утицај дизајна и правилне употребе

ОКРУЖЕЊЕ

техничких средстава на здравље људи.
Зависност очувања животне средине од
технологије.
Професије

(занимања)

у

области

производних техника и технологија.

ИСХОДИ
(Ученик ће бити у стању да...)
– – повеже развој машина и
њихов допринос
– подизању квалитета живота и
рада;
– – повеже ергономију са
здрављем и
– конфором људи при
употреби техничких
– средстава;
– – анализира да ли је
коришћење одређене
– познате технике и
технологије у складу са
– очувањем животне средине;
– – истражи могућности

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Географија
Историја
Биологија (одговоран
однос према здрављу,
естетичка
компетенција)
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–
–
–
–
–

САОБРАЋАЈ

Машине спољашњег и унутрашњег
транспорта.
Подсистеми код возила друмског
саобраћаја (погонски, преносни,
управљачки, кочиони).
Исправан бицикл/мопед као битан
предуслов безбедног учешћа у саобраћају.

–
–
–
–
–

Специфичности техничких цртежа у
машинству.
ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

Ортогонално и просторно приказивање
предмета.
Коришћење функција и алата програма за
CAD.
Употреба 3D штампе у изради
тродимензионалних модела и макета.
Основне компоненте ИКТ уређаја.

смањења трошкова
енергије у домаћинству;
– повеже занимања у области
производних
техника и технологија са
сопственим
интересовањем;
– разликује врсте
транспортних машина;
– повеже подсистеме код
возила друмског
саобраћаја са њиховом
улогом;
– провери техничку
исправност бицикла;
– демонстрира поступке
одржавања бицикла
или мопеда;

– – самостално црта скицом и
техничким
– цртежом предмете користећи
ортогонално и
– просторно приказивање;
– – користи CAD технологију
за креирање
– техничке документације;
– – образложи предности
употребе 3D штампе
– у изради тродимензионалних
модела и
– макета;
– – управља моделима

Информатика и
рачунарство
(дигитална
комппетенција)

Енглески
(комуникација)

језик

Математика (
Сви предмети (рад са
подацима
и
информацијама)
Српски
језик
(комуникација)
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Управљање и контрола коришћењем
рачунарске технике и интерфејса.

–

Вештачка интелигенција – појмови;

–

примери технологија управљаних

–

вештачком интелигенцијом.

–
–
–

РЕСУРСИ

И

ПРОИЗВОДЊА

Рационално коришћење ресурса на Земљи
и очување и заштита животне средине.
Материјали у машинству (пластика,
метали, легуре и др.).
Мерење и контрола – појам и примена
мерних средстава (мерила).
Технологија
обраде
материјала
у
машинству (обрада материјала са и без
скидања
струготине,
савремене
технологије обраде).
Елементи
машина
и
механизама
(елементи за везу, елементи за пренос
снаге и кретања, специјални елементи).
Производне машине: врсте, принцип
рада, појединачна и серијска производња.
Појам, врсте, намена и конструкција
робота (механика, погон и управљање).
Погонске
машине
–
мотори
(хидраулични, пнеуматски, топлотни).
Моделовање погонских машина и/или

користећи рачунар;
– објасни улогу основних
компоненти
рачунара, таблета, паметних
телефона и
осталих савремених ИКТ
уређаја;
– објасни улогу и значај
вештачке
интелигенције и примену у
свакодневном
животу;

– – аргументује значај
рационалног коришћења
– расположивих ресурса на
Земљи;
– – идентификује материјале
који се користе у
– машинству и на основу
њихових својстава
– процењује могућност
примене;
– – користи прибор за мерење
у машинству
– водећи рачуна о прецизности
мерења;
– – врши операције обраде
материјала који се
– користе у машинству,
помоћу одговарајућих
– алата, прибора и машина и
примени

Географија
Биологија
Математика
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школског мини робота.

– одговарајуће мере заштите на
раду;
– – објасни улогу одређених
елемената машина
– и
механизама
на
једноставном примеру;
– – образложи значај примене
савремених
машина
у
машинској индустрији и
предности
роботизације
производних процеса;
– – објасни основе
конструкције робота;
– – класификује погонске
машине – моторе и
– повеже их са њиховом
применом;

Проналажење информација, стварање

– – самостално/тимски
истражи и реши задати
– проблем у оквиру пројекта;
– – изради производ у складу
са принципима
– безбедности на раду;
– – тимски представи идеју,
поступак израде и
– производ;
– – креира рекламу за израђен
производ;
– – врши e-коресподенцију у
складу са
– правилима и препорукама са
циљем

идеје и дефинисање задатка.
Самосталан/тимски рад на пројекту.
КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

Израда техничке документације
изабраног модела ручно или уз помоћ
рачунарских апликација.
Реализација пројекта – израда модела
коришћењем алата и машина у складу са
принципима безбедности на раду.
Представљање идеје, поступака израде и

Сви
предмети
(вештина сарадње,
дигитална
компетенција)
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производа.
Процена сопственог рада и рада других
на основу постављених критеријума.
Употреба електронске коресподенције са

– унапређења продаје;
– – процењује свој рад и рад
других на основу
– постављених критеријума
(прецизност,
– педантност и сл.).

циљем унапређења производа.
Одређивање

оквирне

цене

трошкова

и

вредност израђеног модела.
Креирање рекламе за израђен производ.
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ васпитно-образовног рада
-задовољење ученика за кретањем
-подстицање физичког развоја,очување здравља
-стварање навика код ученика да се физичко вежбање угради у свакодневни живот
-развијање културе неопходне за очување здравља
Задаци васпитно-образовног рада
-упознавање ученика са значајем и суштином физичког васпитања
-подстицање хармоничког физичког развоја и правилно држање тела
-развијање културе ради очувања здравља и повећање отпорности
организма на штетне утицаје савременог начина живота
-усвајање одређеног фонда моторичких знањаи спортског-техничког образовања
у целини
Организациони облици рада
Циљеви и задаци физичког васпитања реализоваће се кроз следеће облике:
-часови физичког васпитања
-допунска настава (специјално физичко вежбање)
-слободне спортске активности(секције)
-излети
-кросеви
- друге спортске активности на плану физичке културе а у складу са условима и
програмом рада школе
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
(1 час недељно, 36 часова годишње, од тога око 20 часова за обраду, а око 16 часова за утврђивање и вежбање)
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном и средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет
и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног).
То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се
хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се
настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без
обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и
делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
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;
- 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.
Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном (симбиотичком, спиралном) принципу.То значи да се у сваком
разреду одабирају одређени раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема, које ће се током дате године школовања низати у сукцесивном
следу, врши активизација претходно стечених знања и формираних умења. 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 и у средњој школи узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на
начелима теолошке научне систематике.
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљ и задаци
Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају
ставове, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву.
Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе грађанског
васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани.
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт
- схвате историјски развој грађанских права и слобода
- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина
- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву
- разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра
- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности
- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција
- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;
- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници
- разумеју неопходност постојања власти
- се упознају са концептом ограничене власти
- се упознају са институцијом Ђачког парламента.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Циљеви:Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија
учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу.Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу
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1

Unsere Wohnung in Köln

x

2

Neue Freunde

x

3

Komm, wir feiern!

4

Wir sind ein super Team!

5

Bis zur Brücke ist es nicht weit.

6

Was haben wir denn auf? Macht noch jemand mit?

7

Wir machen einen Film: Luisa in Salzburg

X

XI

XII
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x

x
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ОСТАЛИ
ТИПОВИ
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6

11

5

7

12

4

6

10

5

11

16

31

41
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VI

x
x

ОБРАДА

x

Кључне речи: говор, слушање, писање, читање, мишљење, описивање, поређење, изражавање
Рд.
бр.

Исходи

Тема/област

Садржаји програма

Међупредметне
компетенције

Међупредметна
повезаност

Начин и
поступц
и
остваривањ
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а
програма
1.
Unsere
Wohnung
in
-да упореди предмете
Köln
-да опише стан или
кућу

-Möbel
und- компетенција за
Einrichtungsgegenstände
учење
-Beschreibung einer Wohnung - комуникација
-Possessivartikel unser/euer - сарадња
-Positionsverben:liegen

- српски језик
- eнглески језик
- грађанско
васпитање

- компетенција за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик
- грађанско
васпитање

stehen/hängen +Präp.+D

-да каже где се неки
предмет налази
-да даје савете
-да правилно користи
усвојени вокабулар и
граматику

2.
- да изрази осећања
-да прокоментарише
своје
и
туђе
расположење
-да опише неку особу
(карактерне особине)

Neue Freunde

-Gefühle
-Beschreibung einer Person
-Reflexive Verben (Präsens und
Perfekt)
-Präposition „ohne“ +Akk

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

-да правилно користи
усвојени вокабулар и
граматику
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3.

-да негира нешто
-да да предлог
-да прихвати предлог
-да одбије предлог
-да
опише
прославу

неку

-да упореди нешто
-да правилно користи
усвојени вокабулар и
граматику

Komm,
feiern!

wir -Straßenfest
-Feste feiern
-Negation mit nicht und kein-Personalpronomen im Dativ
„uns“ „euch“
-Präposition „zu“ + Dativ

-да
поставља
и
одговара на питања
-зна основне
информације везане
за земље немачког
говорног подручја

- српски језик
- eнглески језик
- географија

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
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4.
-да замоли за дозволу

-Fußball

-да каже да је нешто Wir sind ein -Nationalitäten
дозвољено
super Team!
-Vergleiche
-да упореди нешто
или некога
-Wortbildung Nationalitäten
-да одбије нешто

-Modalverb „dürfen“

-да умањи значење
нечега

-Komparativ

-да правилно користи
усвојени вокабулар и
граматику

5.
-да изрекне
забрану

-Vergleich
„so...wie“

mit

„als“

Bis zur Brücke -Stadt
некуist es nicht -Wegbeschreibung
-dürfen + Negation
weit.
-Präposition bis zu+Dativ

-да пита како се
долази
до
неког
места/објекта

- компетенцијa за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик
- географија

- компетенцијa за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик
- географија

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

und

-Superlativ

-да објасни пут до
неког места/објекта
-да
упореди
и
вреднује
неке
предмете
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6.

- компетенција за
учење
- српски језик
-да
наведе
Was haben wir -Schule
- комуникација
- eнглески језик
активности у школи
- сарадња
denn auf?
-Hausaufgaben
-да разуме прочитани
-да
изрази
своје
текст
-да разуме слушани
мишљење
-Tischgedeck
текст
- да напише кратак
- да образложи своје
-Internetschule
мејл
мишљење
-да
поставља
и
-Modalverb „sollen“
одговара на питања
-да правилно користи
-зна основне
информације везане
усвојени вокабулар и
-Positionsverben: legen,
за земље немачког
граматику
говорног подручја
stellen, hängen + Präposition -уме да изради и
+Akkusativ
презентује рад везан
за познату тему

индуктивном
методом кроз
разноврсне
контекстуализоване
примере у складу са
језичким нивоом
знања

-Konjunktion „denn“

7.

-Computer

-да правилно користи Macht noch -Internet
усвојени вокабулар и
-Beschreibung eines Ortes
jemand mit?
граматику
- да нешто негира
да
противречи

неком

-да да неки налог

8.

-да
користи

правилно
усвојени

-Possessivartikel „ihr“(Plural),
„sein“

- компетенција за
учење
- комуникација
- сарадња

- српски језик
- eнглески језик
- информатика и
рачунарство

-Wechselpräpositionen: in, an,
auf, über, unter,
hinter,
vor,
neben,
zwischen+Akkusativ/
Dat.

-Beschreibung einer Person - компетенција за

- српски језик
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вокабулар и граматику Wir

machen (2)
einen Film
-Schulprojekte
-да
разговара
о
-Konjunktion „weil“
пројектима у школи
-in die+Ordinalzahl+Klasse

учење
- комуникација
- сарадња

- eнглески језик

-да образложи нешто
-да напише мејл
- да да предлог
-да прихвати предлог
-да одбије предлог
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9.
-да
користи
вокабулар
граматику

Luisa
правилно Salzburg
усвојени
и

-да
разговара
такмичењима

о

-да
разговара
излетима

о

-да изрази важност
нечега
-да некога замоли за
нешто
-да некоме нареди

in
-Wettbewerb
- Städteausflug
-Konjunktion „dass“
-Imperativ in der „ihr“Form

- компетенција за
учење
- српски језик
- комуникација
- eнглески језик
- сарадња
- географија
- дигитална
компетенција
-да разуме прочитани
текст
-да разуме слушани
текст
- да напише кратак
мејл
-да
поставља
и
одговара на питања
-зна основне
информације везане
за земље немачког
говорног подручја
-уме да изради и
презентује рад везан
за познату тему
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Активности
процесу
Активности наставника
- објашњава
- даје смернице за рад
- подстиче/мотивише
- пружа додатну подршку
- редовно
води
педагошку
документацију о сваком ученику
- даје повратну информацију о
напретку
- вреднује и оцењује ангажовање
ученика
- процењује свој рад
(самоевалуација) и ради на личном
усавршавању

у

наставном

Активности ученика
- слуша и реагује на упутства наставника
- слуша аудио записе
- активно учествује у раду
- ради индивидуално, у пару или у групи
-пише
- повезује
- допуњава
- образлаже
- класира и упоређује
- изражава мишљење
- води дијалог
- црта/сече/боји
- редовно ради домаће задатке
- процењује самостално свој напредак
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СТАНДАРДИ НА КОЈИМА СЕ РАДИ У ОКВИРУ РАЗРЕДА

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
4. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
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.
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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.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне
информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим
начином графичког обликовања.

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).
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.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима.
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.
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5. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
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.
6. 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.
ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.
ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне
податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.
ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних
култура за које показује интересовање.

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
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.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе.
ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.
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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.

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)
ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба апарата, правило
игре), праћена визуелним елементима.

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.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима и познаницима да
би изразио захвалност, извињење и слично.
ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне кохезивне елементе.
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
2. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или одслушан), делимично користећи и
језичка средства која се у њему појављују.

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА:






Прилагођавање материјала и учила подразумева коришћење различитих материјала (као што су визуелни, сликовни, звучни, тактилни
материјали и конкретни предмети који су неопходна подршка у учењу деце/ученика из осетљивих група), прилагођених радних
листова и задатака за вежбање.
Прилагођавање метода, техника и облика рада подразумева употребу различитих приступа, различитих метода , различитих техника и
облика рада.
Прилагођавање испитивања и оцењивања подразумева омогућавање употребе различитих видова изражавања (при чему је важно
развијати све видове, а оцењивати кроз онај вид кроз који се ученик најбоље исказује), прилагођавање начина испитивања (нпр. више
времена за решавање задатка) и прилагођавање задатака или тестова (нпр. вербалне задатке претворити у графичке или сликовне,
задатке отвореног типа претворити у задатке са понуђеним одговорима и слично).
Прилагођавање садржаја и исхода и стандарда постигнућа подразумева сажимање или обогаћивање садржаја (нпр. обрада кључних
наставних јединица или додавање садржаја зависно од интересовања ученика), као и измену прописаних исхода или стандарда
постигнућа за ученике који их не постижу или их премашују (нрп. на часу за исти садржај користе се различити нивои обраде, према
Блумовој таксономији, тако да и ученици који не постижу или премашују очекиване исходе и стандарде могу да буду подједнако укључени
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у рад).

ДОПУНСКА НАСТАВА – немачки језик (36 часова) – 7. разред
Редни бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Unsere Wohnung in Köln
Neue Freunde
Komm,wir feiern
Wir sind ein super Team
Bis zur Brücke ist es nicht weit
Was haben wir denn auf?
Macht noch jemand mit?
Wir machen einen Film ; Luisa in Salzburg

Циљеви и задаци
-Упознавање ученика са новом
лексиком везаном за тему, као
и усвајање и примена нових
граматичких јединица
-упоређивање
-описивање стана
-разговор о томе где се неки
предмет налази
-разговор о осећањима
-разговор о расположењу
-описивање особа (карактерне
особине)
-описавање неке прославе
-упоређивање
-тражење дозволе
-давање дозволе
-питати како се долази до неког
места/неког објекта
-разговарати о такмичењима
-разговарати о излетима
-Провера усвојености лексике и
граматичких јединица
-Тренинг вештинa слушања,
читања, писањa и говорa.

Исходи на основном нивоу
-Увежбавање
правила
писања и читања
Увежбавање
новог
вокабулара
решавањем
задатака
-Увежбавање
технике
читања
и
разумевања
општег садржаја текста
-Записивање реченица по
диктату
Ученик ће бити у стању :

-да правилно користи усвојени
вокабулар и граматику
- да изрази осећања

-да замоли за дозволу
-да разуме прочитани текст
-да разуме слушани текст
- да напише кратак мејл
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Свега: до 36
часова
годишње
Напомена: Планирани годишњи фонд часова допунске наставе није и обавезујући за наставника. Сходно потребама ученика биће реализовани.

ДОДАТНА НАСТАВА – немачки језик (36 часова) – 7. разред

Редни бр.
1.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Unsere Wohnung in Köln

2.

Neue Freunde

3.

Komm,wir feiern

4.

Wir sind ein super Team

5.

Bis zur Brücke ist es nicht weit

6.

Was haben wir denn auf?

Циљеви и задаци
- Упознавање ученика са
новом лексиком везаном за
тему, као и усвајање и
примена нових граматичких
јединица

Исходи на напредном нивоу
-Ученик ће бити у стању у усменој и
писаној комуникацији:

-да опише стан или кућу
-да каже где се неки предмет
налази
-да даје савете
-упоређивање
-да правилно користи усвојени
-описивање стана
вокабулар и граматику
-разговор о томе где се неки - да изрази осећања
предмет налази
-да прокоментарише своје и
-давање савета
туђе расположење
-разговор о осећањима
-да опише неку особу
-разговор о расположењу
(карактерне особине)
-негирање
-да опише неку прославу
-давање,
прихватање
и
-да пита како се долази до
одбијање предлога
неког места/објекта
-описавање неке прославе
-да објасни пут до неког
-упоређивање
места/објекта
-контекстуална
примена
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7.

Macht noch jemand mit?

вокабулара и граматике
-изражавање мишљења

-да упореди и вреднује неке
предмете
-да наведе активности у школи
-образлагање мишљења
-да изрази своје мишљење
-разговарати о такмичењима
- да образложи своје мишљење
-разговарати о излетима
-да разговара о такмичењима
-изразити битност нечега
-некога замолити за нешто -да разговара о излетима
-зна основне информације
или му наредити
-Тренинг вештинa слушања, везане за земље немачког
говорног подручја
читања, писањa и говора
-уме да изради и презентује рад
-Упознавање са обичајима,
везан за познату тему
културом и традицијом у
земљама немачког говорног Ученик разуме већи број
речи и израза у свакодневној
подручја.

Израда
и
презентација
групног
пројектног
задатка.Актуализација
стечених језичих знања,
презентација.

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.

Напомена: Планирани годишњи фонд часова додатне наставе није и обавезујући за наставника. Сходно потребама ученика биће реализовани.

РУСКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
ЦИЉ: Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења
страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу.
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ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ
1.

Бинго
Урок 1
2.
Кумиры молодёжи
3. Мы повторяем
4. Контрольная работа
Урок 2
5.
Счастливого пути
6. Перед чтением
7. Мы повторяем
8. Письменная работа
Урок 3
9.
Летняя школа в России
10. ТРКИ
11. Контрольная работа
Урок 4
12.
Мы умеем веселиться
13. Чтение
14. Мы повторяем
15. Письменная работа
Урок 5
16.
В Сибири
ТРКИ
17.
Систематизация
УКУПНО

МЕСЕЦ
IX
X
1
8

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

4

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ

5

1
1
3

7

1

5

1
1
3
3

6

2

4

1
1
8

3

3

1
1
3
6

3

4

3
9

9

7

9

6

3

9

8

6

6

21

СВЕГА

1

1

7

12

1
1

1
1

6

11

1
1
3

1
1
3

7

11

1
1

1
1

8

11

1
1
3

1
1
3

5

9

3

3

51

72
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Р. БР.

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

1.

Бинго

2.

Урок 1
Кумиры молодёжи

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција.

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
ИСХОДИ
УЧЕНИКА
Ученик је у стању да:
 користи
уџбенички
ДСТ.2.1.1. – ДСТ.2.1.5.
комплет;
ДСТ.1.1.10.
 зна са којим градивом ће
ДСТ.2.2.1. – ДСТ.2.2.4.
се сусрести ове школске
ДСТ.2.3.2.
године;
 користи знања стечена у
претходним разредима.

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

Ученик је у стању да:
 повезује и примењује
претходно стечена знања;
 провери ниво сопственог
знања;
 разуме
кључне
информације у аудираном
материјалу;
 препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила;
 опише спољашњи изглед
неке особе (лексичка
област
внешность
человека);
 правилно
употреби
конструкције: У неё…/ У
него… Она / Он высокого,
среднего,
маленького
роста… ;
 наброји
музичке
инструменте и музичке

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 22.
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3, 2.3.8.
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жанрове;
правилно
употреби
конструкције играть + на
+ название инструмента
в Предл. падеже; играть
+ в / во + название
спорта в Винит. падеже;
разуме
кључне
информације у аудираном
материјалу;
описује спољашњи изглед
особе (уме да одговори на
питања Какие у него/неё
волосы, глаза, рост...?);
говори
о
својим
интересовањима;
правилно
употреби
познате
комуникативне
функције и у неколико
реченица
да
основне
податке о себи;
правилно
употреби
предлог у конструкцијама
играть в/на;
разликује
употребу
глагола знать, мочь и
уметь кроз самостално
закључивање у вези са
граматичким правилима;
правилно промени глагол
давать
у
садашњем
времену;
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правилно
употреби
предлог по + Дат. падеж
у
конструкцијама
за
понављање
радње
и
правилно да га изговори;
зна на које се начине
може изразити временско
значење у руском језику;
правилно
употреби
временске конструкције;
одговори
на
питања:
Когда…? Как долго…? С
каких пор…? До каких
пор…? Как часто…?;
правилно
употреби
повратне
глаголе
заниматься, увлекаться и
интересоваться;
правилно
употреби
именице у инструменталу
и именице женског рода
на меки знак (живопись –
живописью);
разуме
и
правилно
употребљава
обрађену
лексику (внешность и
характер человека);
образује именицу ж.р. са
значењем
занимања
(футболист
–
футболистка);
правилно
употребљава
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придевске облике;
пронађе
антониме
обрађених придева;
правилно
образује
и
употребљава прилоге на –
о (честно, красиво);
правилно
образује
прилоге од придева;
правилно
образује
и
употребљава прилоге на –
и (по-русски);
правилно
изводи
граматичка правила у
односу на српски језик;
правилно употреби нове
лексичке јединице (називи
народа и језика);
правилно
мења
и
употребљава
присвојне
заменице (мой, твой, наш,
ваш);
правилно
мења
и
употребљава
показну
заменицу этот;
преводи са српског на
руски познате лексичке
јединице и граматичке
конструкције;
познаје начине прављења
презентација;
правилно
употребљава
конструкције које може
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3.

Мы повторяем

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 22.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.

користити
приликом
држања
презентације
((Сегодня)
я
хочу
поговорить / рассказать
о…;
Тема
моего
доклада…; Сначала я хочу
рассказать
о…,
а
потом…; Далее / Также /
Ещё (я хочу поговорить
о…; В конце моего
доклада
я
хочу
поговорить / рассказать
о…); Это всё, что я
хотел(а) вам рассказать
о…; Спасибо за (ваше)
внимание);
правилно
користи
усвојене
лексичке,
комуникативне
и
граматичке јединице;
одржи презентацију и
истакне
најбитније
чињенице о обрађеној
теми.

Ученик је у стању да:
 правилно
користи
усвојене
лексичке,
комуникативне
и
граматичке јединице.
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4.

5.

Контрольная работа

Урок 2
Счастливого пути

Сарадња;
Дигитална компетенција.
Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Одговоран однос према околини.

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 22.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.7.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 23.
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3, 2.3.5.

Ученик је у стању да:
 правилно
користи
усвојене
лексичке,
комуникативне
и
граматичке јединице;
 самостално решава тест.
Ученик је у стању да:
 разуме
кључне
информације
у
прочитаном тексту;
 препознаје
познату
лексику
на
тему
«путовање
возом»
(счастливого
пути!),
изводи
и
примењује
правила;
 правилно
употребљава
прилоге за место и правац
(где? куда? здесь? сюда?
там? туда?);
 правилно употреби нове
лексичке
јединице
(расписание
поездов,
пассажир,
чемодан,
сумка, платформа, путь,
багаж,
проводник
/
проводница,
билет,
бутерброд,
купейный
вагон, купе, плацкартный
вагон, электричка);
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познаје
одређене
културолошке одлике и
знаменитости
Русије;
разуме
кључне
информације у аудираном
материјалу;
препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила;
правилно
употреби
основне бројеве до 1000;
слаже
именице
са
бројевима (21 ученик, 22
ученика, 26 учеников);
прочита информације са
возне карте;
разуме
кључне
информације у аудираном
материјалу;
препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила;
правилно употреби нове
лексичке јединице на
тему поездка;
труди
се
да
што
правилније изговара речи;
одреди род и промени
именицу
путь
кроз
падеже;
правилно
употребљава
обрађене
лексичке
и
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комуникативне функције;
образује
и
правилно
употреби именицу на –
ни(е);
зна конјугацију глагола
брать;
употребљава лексику из
области храна – пиће;
правилно
употребљава
прилоге за место и правац
и уме да их разликује;
правилно
промени
именице на -ие;
разуме обавештења преко
разгласа;
правилно
употребљава
прилоге за место и правац
и уме да их разликује;
употреби
обрађене
комуникативне функције
(на тему железничка
станица,
куповина
карата);
правилно
употреби
заменицу
какой
с
предлозима;
разуме обрађен материјал
и може да га повеже са
реалном
ситуацијом
приказаном на сликама;
препозна глаголе кретања
и
разликује
глаголе
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одређеног и неодређеног
кретања;
употреби обрађене речи и
изразе;
разуме одслушан текст и
може да извуче кратак
садржај
на
основу
слушања;
препозна глаголе кретања
и да их промени у
садашњем времену;
разликује и правилно
употребљава
глаголе
одређеног и неодређеног
кретања (идти – ходить;
ехать – ездить; бежать
– бегать; лететь –
летать;
плыть
–
плавать);
познаје обрађену лексику
(троллейбус, вертолёт,
автобус,
пароход,
самолёт,
трамвай,
велосипед,
мотоцикл,
машина, поезд, метро);
препозна глаголе кретања
и да их промени у
садашњем времену (идти
– ходить; ехать –
ездить;
бежать
–
бегать;
лететь
–
летать;
плыть
–
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плавать);
познаје обрађену лексику;
правилно
изговара
обрађене
лексичке
јединице;
покаже на географској
карти Русије најпознатије
реке,
планине,
мора,
језера, регије и градове;
правилно чује и изговара
гласове [р] и [р’];
правилно
употреби
предлошко-падежне
конструкције
у
прилошким
одредбама
места и правца
Куда : глагол движения +
в, на + Вин. падеж;
Где : глагол со значением
«быть, находиться гделибо» + в, на + Предл.
падеж;
Откуда
:
глагол
движения + из, с + Род.
падеж;
правилно
употреби
питања
Куда?
Где?
Откуда?;
правилно
употреби
лексичке, граматичке и
комуникативне јединице
обрађене у оквиру теме
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«путовање возом».

6.

7.

Перед чтением

Мы повторяем

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција.

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

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.6.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.11.
ДСТ.2.1.17, ДСТ 2.1. 19.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.2 – ДСТ 2.3.5.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.6
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.11.
ДСТ.2.1.17 , ДСТ 2.1. 19.
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.26.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3

Ученик је у стању да:
 разуме и уме правилно да
употреби
лексичке,
граматичке
и
комуникативне јединице
обрађене у оквиру ове
теме.
Ученик је у стању да:
 разуме и уме правилно да
употреби
лексичке,
граматичке
и
комуникативне јединице
обрађене у оквиру ове
теме;
 разликује
употребу
глагола
свршеног
и
несвршеног
вида
(несвршени вид: каждый
год / всегда / два года /
долго / иногда / каждый
день / много раз / обычно /
по средам / три часа /
часто ; свршени вид:
вдруг / наконец / сейчас);
 употребљава лексику и
изразе везане за путовање
возом и куповину возних
карата;
 слаже број и именицу у
одговарајућем падежу;
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8.

9.

Письменная работа

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Одговоран однос према околини;

Урок 3
Летняя школа в России

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

деклинира придеве;
правилно
употребљава
глаголе кретања, прилоге
и
прилошке
одредбе
места и правца кретања;
 правилно
употребљава
обрађење предлоге.
Ученик је у стању да:
 што прецизније уради
ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
свој задатак;
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
 употреби стечена знања
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 22.
из датих лексичких и
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
граматичких јединица;
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
 примени
стечена
лексичко-граматичка
знања.
Ученик је у стању да:
 говори о својој породици,
уме да каже како се неко
зове и колико има година
(большая / маленькая
ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
семья, мать / мама, отец
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
/ папа, муж, жена, брат,
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 23.
сестра,
сын,
дочь,
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27.
бабушка, дедушка, внук,
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
внучка,
дядя,
тётя,
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3, 2.3.7,
двоюродная
сестра,
2.3.8.
двоюродный брат; Его /
Её зовут … ; Ему / Ей …
лет.);
 разуме
кључне
информације
из
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прочитаног текста;
препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила
правилно
образује
номинатив
множине
именица
(дедушка
–
дедушки,
бабушка
–
бабушки, отец– отцы,
мать – матери, дядя –
дяди, тётя –тёти, сын –
сыновья, дочь – дочери,
брат –братья, сестра –
сёстры,
двоюродный
брат
–
двоюродные
братья,
двоюродная
сестра
–двоюродные
сёстры);
разуме
кључне
информације;
препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила;
промени именице мать и
дочь
у
једнини
и
множини;
промени именице брат,
сын, стул, друг у једнини
и множини;
уочава
разлике
у
наставцима
генитива
множине
и
њихову
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зависност од акцента
(друзéй – стýльев);
наведе називе просторија
у кући (гостиная, спальня
родителей,
детская,
кухня, ванная, кладовая);
разуме
кључне
информације
из
аудираног текста;
препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила (мыть
/ вымыть окно ; чистить
/
вычистить
ковёр
пылесосом ; вытирать /
вытереть пыль с мебели ;
гладить / погладить бельё
утюгом);
мења обрађене именице
по падежима;
правилно изговара речи;
правилно
употребњава
везник потому что;
препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила;
усвaja нову лексику из
области сређивање стана/
куће;
препознаје
облик
императива и уме да га
образује од познатих
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глагола
(помогать
–
помогай,
помогайте;
убрать – убери, уберите;
мыть – мой, мойте;
гладить -гладь, гладьте ;
вынеси,
погладь,
вымойте, сядь, отдохни);
мења
глаголе
мыть,
вымыть,
чистить,
вычистить, вытирать,
вытереть,
гладить,
погладить;
препознаје
познату
лексику,
изводи
и
примењује правила;
правилно
употребљава
редне бројеве до 100;
правилно исказује датуме;
поставља питања која се
тичу година и датума: В
каком
году
ты
родился/родилась? Какого
числа
ты
родился/родилась?;
правилно
употребљава
именице мушког рода у
локативу
једнине
са
наставком –у (в шкафу, на
берегу, на мосту, в
аэропорту, в году, по
лесу, в ряду);
правилно употреби нове
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лексичке јединице из
ЛСП «Блюда» (закуски,
горячие блюда, десерт,
гарнир, грибы в сметане,
борщ,
щи,
пельмени,
шашлык, сырники, …);
да наручи и плати јело и
пиће у ресторану (Я хочу́
заказáть… / Я возьму́/попрóбую…;
Из напи́тков / На заку́ску
/ Из супóв / Из горя́чих
блюд / На десéрт / К чáю
я возьму…– Принеси́те,
по-жáлуйста, счёт. /
Счёт, пожáлуйста);
правилно употреби нове
лексичке јединице из
ЛСП «Посуда» (ложка,
вилка, таралека, стакан,
…);
правилно образује просто
и сложено будуће време
(я приготовлю – буду
готовить,...);
да опише неку ситуацију
у будућем времену;
привилно конјугира и
употребљава глаголе есть
и дать без и са
превиксима по-, до-, с-,
пере-;
481



10

11

12

ТРКИ

Контрольная работа

Урок 4
Мы умеем веселиться

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

да правилно употребљава
глаголе са префиксом по(почетак вршења радње,
нпр. пойти, и ограничено
време трајања радње, нпр.
погулять).
Ученик је у стању да:
 правилно
употребљава
потребну
лексику
и
ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
граматичке категорије;
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.

разуме одслушани текст и
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 23.
испуни захтеве везане за
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27.
тај текст;
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
 правилно
употребљава
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3, 2.3.7,
основна
ортографска
2.3.8.
правила руског језика;
 води дијалог на задату
тему.
Ученик је у стању да:
 правилно
користи
ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
усвојене
лексичке,
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
комуникативне
и
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 22.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
граматичке јединице;
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
 самостално решава тест.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
у ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 23.
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27.
и
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.7.

Ученик је у стању да:
 повезује
и примењује
претходно стечена знања;
 разуме
кључне
информације у аудираном
материјалу;
 препознаје
познату
482

Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Сарадња;
Дигитална компетенција






лексику;
изводи
и
примењује
правила;
наведе
основне
карактеристике
руског
празника Масленица као и
да исприча нешто о
другим
основним
празницима и народној
традицији у Русији и
Србији;
примени правила технике
брзог прелажења преко
текста у у потрази за основном
идејом и темом текста, као и
технике брзог прелажења преко
текста због тражења посебних
информација;








правилно
употреби
основне називе људског
тела (голова, уши, зубы,
нога,рука, глаза, рот,
пальцы, ...);
употреби
непрелазне
повратне
и
прелазне
глаголе
начинаться
–
начинать,
кончаться
–
кончать;
правилно употребљава одричне
заменице (никто, ничто);
правилно разуме и правилно
образује исказе са потпуном и
парцијалном
негацијом
(Ты

е́дешь
зáвтра
на
экску́рсию? – Нет (Не
483













е́ду.) –
Он пи́шет не
ма́ме, а бра́ту);
показне заменице: этот
(обнављање) и тот (једн.
и мн.);
правилно конјугира и
употребљава
глаголе
слушать
и
слышать;
правилно употреби нове
лексичке јединице на
тему «У врача»;
правилно
употреби
познате изразе и у
неколико реченица да
основне податке о себи
или о неком другом на
тему „У врача“ (– Что с
тобóй / с вами? – У
тебя́ /вас
есть
температу́ра? – Что у
тебя́/у вас боли́т? Мне
(ему, им) плохо.У меня֜
(него֜, неё) температу֜ра,
на֜сморк, ...);
употреби
предикативе
можно и нельзя (у
садашњем, прошлом и
будућем времену);
пита шта је дозвољено а шта не
(Мне

мóжно
сегóдня
вéчером
пойти́
на
дискотéку?);
484
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14

15

Чтение

Мы повторяем

Письменная работа

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

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.6.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.12.
ДСТ.2.1.16, ДСТ 2.1. 19.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.7.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.6.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.12.
ДСТ.2.1.16, ДСТ 2.1. 19.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.7.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
у
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 22.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
и
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.7.

употреби
глаголе
неодређеног кретања и
глагол «бити» (Ми́лица
ходи́ла
на
концéрт.
= Ми́лица былá на
концéрте).

Ученик ће бити у стању да:
 на руском језику опише
одређену фотографију;
 разуме текст који је
прочитао;
 усмено
и
писмено
одговара на питања.
Ученик ће бити у стању да:
у покаже
да
влада
категоријом падежа у
руском језику;
у покаже
да
влада
граматичким категоријама
глаголског
вида
и
времена;
у правилно
употребљава
глагола кретања у руском
језику.
Ученик ће бити у стању да:
 разуме захтеве који су му
постављени.
 влада
обрађеним
лексичким и граматичким
материјалом.
485

Естетичка компетенција
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Урок 5
В Сибири

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

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 23.
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.8.

Ученик ће бити у стању да:
 правилно
примењује
базна
ортографска
правила руског језика
(ненаглашени
вокали,
облежавање мекоће и
тврдоће сугласника, ...);
 правилно употреби нове
лексичке јединице на
тему
«В
Сибири»
(холодная зима, нерпа,
амурский тигр, белый
медведь, …);
 правилно употреби нове
лексичке јединице на
тему «Оружающая среда»
(проблемы окружающей
среды, экономить воду,
загрязнаять воздух, …);
 разуме одслушани текст и
да може адекватно да
испуни захтеве везане за
тај текст;
 разуме значење одређених
глаголских префикса у
руском језику (войти,
выйти, уйти, прийти);
 разуме разлику у виду
префиксалних
глагола
кретања прве и друге
групе и правилно их
употребљава (войти –
входить, уйти – уходить,
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...);
влада правилима употребе
неких
од
најфреквентнијих
предлога у руском језику
(в, на, из, с);
формира
и
правилно
употреби
конструкцију
кому-либо нужен (-а, -о, ы) что-либо (Мне (ему,
им) нужен зонт);
разуме разлику између
реченица која се тврди да
нечега има и да нечега
нема или није било, те да
правилно
употребљава
дате
конструкције
(В
лагере есть (был, будет)
телевизор – В лагере нет
(не было, не будет)
телевизора);
исприча нешто о неком
путовању или догађају
(Когда? В пя́тницу, 12го…
25-го áвгуста/В ию́не…
Лéтом/Зимóй…
Во
врéмя
кани́кул…
Кудá/где?
Я был(а) в/на (+ лок.)…
Я отдыхáл(а) в/на (+
лок.)…
Я éздил(а) в/на (+ aкуз.)…
Э́то бы́ло настоя́щее
487











приключéние!
Э́то
был
необы́чный
день!);
влада правилима употребе
кратког придева должен
(Мы должны заботиться
о животных);
разуме употребу везника
если у руском језику,
правилно
конструише
условне
реченице
у
руском језику и влада
интонационом
конструкцијом
карактеристичном за ту
врсту реченица (Éсли
за́втра бу́дет хоро́шая
пого́да,
мы
бу́дем
купа́ться в Байка́ле).
да се служи двојезичним
речником;
да из текста извуче
кључне информације;
разуме
особеност
(граматичку
и
интонациону) реченица са
везником чтобы (Мы
должны́ бо́льше ду́мать о
чистоте́ воды́, что́бы
защити́ть Байка́л);
разликује
звучне
и
безвучне сугласнике у
руском језику и влада
правилима асимилације
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ТРКИ
Систематизация

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

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 23.
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27.
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31.
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.8.

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА
РАДА

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА

Током
часа
се
препоручује
динамично смењивање
техника / активности
које не би требало да
трају дуже од 15
минута.
1.
Слушање
и
реаговање на команде

Припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавње, иницирање,
слушање.

Слушање,
памћење,
примењивање
претходно
стечених
знања,
записивање,
уочавање,
читање,
дискутовање,
описивање, одговарање на
питања,
постављање
питања,
упоређивање,
разговор,
закључивање,

по звучности/безвучности
и
десоноризације
(авто́бус - [афто́бус] ,
молодёжь - [малад’óш] ).
Ученик ће бити у стању да:
101покаже да влада лексиком
и граматиком која је
обрађена у оквиру пете
лекције;
102покаже
да
разуме
одслушани текст и да
може акдекватно да уради
задатке везане за тај текст;
103покаже да влада лексиком
и граматиком која је
обрађена током седмог
разреда;
104покаже да може на руском
језику да исприча о
својим плановима.

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
- ученици
Наставник континуирано
- наставници
прати и вреднује не само
- родитељи
постигнућа
ученика,
- учионица
процес наставе и учења,
- двориште
већ и сопствени рад како
- дидактичка средства и би
перманентно
материјали
унапређивао
наставни
- уџбеници
процес
и
осигурао
- фотографије
квалитет наставе. Процес
РЕСУРСИ
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наставника или са разликовање, посматрање.
траке (слушај, пиши,
повежи, одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај,
сеци,
боји,
отвори/затвори свеску,
итд.).
2.
Рад
у
паровима, малим и
великим
групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.)
3.
Мануалне
активности
(израда
паноа,
презентација,
зидних новина, постера
за
учионицу
или
родитеље и сл.)
4. Вежбе слушања
(према
упутствима
наставника или са
траке повезати појмове
у вежбанки, додати
делове
слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне
исказе,
утврдити хронологију
и
сл.)
5.
Игре
примерене узрасту
6. Певање у групи
7.
Класирање
и

- интернет
- искуство ученика

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).
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упоређивање
(по
количини,
облику,
боји,
годишњим
добима,
волим/не
волим, компарације…)
8. Решавање "текућих
проблема" у разреду,
тј. договори и минипројекти
9. Цртање по диктату,
израда
сликовног
речника
10. "Превођење" исказа
у гест и геста у исказ
11.
Повезивање
звучног материјала са
илустрацијом
и
текстом,
повезивање
наслова са текстом или
пак именовање наслова
12.
Заједничко
прављење
илустрованих
и
писаних
материјала
(извештај/дневник са
путовања,
рекламни
плакат,
програм
приредбе или неке
друге манифестације)
13.
Разумевање
писаног
језика:
уочавање
дистинктивних
обележја која указују

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
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на
граматичке
специфичности (род,
број, глаголско време,
лице…)
а. препознавање везе
између група слова и
гласова
б.
одговарање
на
једноставна питања у
вези
са
текстом,
тачно/нетачно,
вишеструки избор
ц.
извршавање
прочитаних упутстава
и наредби
14. Увођење дечије
књижевности
и
транспоновање у друге
медије: игру, песму,
драмски
израз,
ликовни израз.
15.
Писмено
изражавање:
повезивање гласова и
групе
слова
замењивање
речи
цртежом или сликом проналажење
недостајуће
речи
(употпуњавање низа,
проналажење "уљеза",
осмосмерке, укрштене
речи, и слично) повезивање
краћег

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 се
врши путем: - посматрања
и
праћења
рада
и
активности на часу усмених
провера
задатака у радном делу
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текста и реченица са
сликама/илустрацијама
попуњавање
формулара (пријава за
курс, претплату на
дечији часопис или сл,
налепнице за кофер) писање честитки и
разгледница - писање
краћих текстова

тестова
слушања
ученичких
радова/
пројеката,
паноа
и
презентација - вођења
сопственог
речника
домаћих
задатака
писмених и контролних
задатака

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ
ЦИЉ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Циљ предмета физичког васпитања –изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за стицањем знања,способности за бављење
спортом и да стечена знања примењују у животу а све у циљу развијања културе неопходне за очување здравља.
ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Развој и одржавање моторичких способности ученика,
Учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта,
Стицање теоријских знања у изабраном спорту,
Познавање правила такмичења у изабраном спорту,
Формирање навика за бављење изабраним спортом,
Социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима, такмичења,
Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Годишњи фонд часова: 36
Циљ:Циљнаставе обавезне слободне активностичувари природе у VII разредује да се код ученикаразвије пожељно понашање у складу са принципима
одрживости, етичности и права будућихгенерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет.
Задаци обавезне слободне активностичувари природе су: примењивање образовања за заштиту и одрживост животне средине, развијање вредности,
ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем, развијање способности да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и
здрав стил живота, развијање здравог односа према себи и другима, умеће да се на основу стечених знања примењују и рационално користе природни
ресурси, препознавање извора загађивања и уочавања последица, развијање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање
проблема везаних за животну средину, развијање радозналости, и личне иницијативе за активно учешће и одговорности према животној
средини,подизање нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе и биодиверзитета.
Међупредметне компетенције:
 Компетенција за учење;
 Решавање проблема;
 Одговоран однос према здрављу;
 Сарадничка компетенција;
 Рад са подацима и информацијама;
 Kомуникативна компетенција;
 Естетичка компетенција;
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 Одговорно учешће у демократском друштву;
 Одговоран однос према околини;
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
 Дигитална компетенција.
ОБЛАСТ/ТЕМА
САДРЖАЈИ
I ПОРЕКЛО ЧОВЕКА
ЉУДИ ДАНАС

ИСХОДИ
МЕЂУПРЕДМЕТНА
По завршеној области ученик ПОВЕЗАНОСТ
ће бити у стању да:
И Биолошка еволуција човека и
 користи ИКТ и другу Биологија
његов однос према природи
опрему у истраживању,
обради
података
и
Типови (расе) људи и животне
приказу резултата;
заједнице са којима су у
 табеларно и графички
суживоту
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
 разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;






доводи у везу промене у
спољашњој
средини
(укључујући
утицај
човека)
са
губитком
разноврсности
живих
бића на Земљи;
прави разлику између
одговорног
и
неодговорног
односа
према живим бићима у
непосредном окружењу;
предлаже акције бриге о
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биљкама и животињама у
непосредном окружењу,
учествује у њима.
IIЧОВЕК

УВ зрачење и заштита коже (УВ
индекс, улога меланина)
Оштећења
коже
услед
прекомерног излагања Сунчевом
зрачењу, штетност соларијума
Утицај прекомерне употребе
модерне технологије (телевизија,
компјутери,
телефони)
на
правилан развој (неправилан
положај кичме, недовољан развој
мишићног
система,
развој
моторике, синапси...)
Значај физичке активности и
боравка у природи за правилан
развој деце
Како смањити стрес и напетост
(редован одмор и сан, боравак у
природи,
способност
добре
организације времена)
Хомеостаза
Утицај неправилне исхране и
нездравих
навика
на
рад
ендокриних жлезда
Стрес и дијабетес
Утицај прекомерне употребе
модерне технологије (екрана) на
вид деце
Бука (гласна музика, саобраћај) и
чуло слуха
Хигијена усне дупље (посета











техника
користи ИКТ и другу Биологија,
технологија,
информатика
опрему у истраживању,
обради
података
и рачунарство, географија
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени
илуструје
примерима
деловање
људи
на
животну
средину
и
процењује
последице
таквих дејстава;
уме критички да процени
последице
људских
делатности
по
расположиве ресурсе на
Земљи;

и
и
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зубара)
Правилна исхрана и вода као
основа живота
Последице неправилне исхране
(анорексија, гојазност, булимија)
– документарни филм
Дувански дим и здравље
Дебата: за и против вакцинације
Контролисање крвног притиска
(Дом здравља Лајковац)
Хигијена полних органа
IIIОДГОВОРАН
ПРЕМА ЗДРАВЉУ

ОДНОС Пубертет и адолесценција
Породица и друштво
Утицај медија на омладину
Алкохолизам и наркоманија –
утицај друштва или породице?
Прва помоћ – активност
Прва помоћ – активност
Репродуктивно здравље
Истраживачки рад: у којој мери
медији
(рекламе,
музика,
телевизијски програм) утичу на
омладину
Презентовање
резултата
истраживања
Пројекат: у природи или за
рачунаром
Презентовање резултата пројекта
Сналажење
у
природи,
оријентиринг
Камп обука
Одрживо коришћење ресурса у
природи, нулта кућа у планини



прикупи
податке
о Биологија,
радовима научника који технологија,
су допринели изучавању рачунарство
људског здравља и изнесе
свој став о значају
њиховог истраживања;



одржава личну хигијену и
хигијену
животног
простора
у
циљу
спречавања инфекција;
користи ИКТ и другу
опрему у истраживању,
обради
података
и
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени







техника
информатика

и
и
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Документарни филм на тему
односа човека и природе (
Мемедовић,
Национална
географија)
Људи који живе у складу са
природом
–
документарна
емисија
Нетакнута
природа
–
документарни филм















одговорно
се односи
према свом здрављу;
идентификује поремећаје
у раду органа и система
органа
изазване
нездравим
начином
живота;
изрази критички став
према
медијским
садржајима који се баве
здравим
стиловима
живота;
користи ИКТ и другу Биологија,
опрему у истраживању, технологија,
обради
података
и рачунарство
приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;

техника
информатика

предложи акције заштите
биодиверзитета
и
учествује у њима
техника
користи ИКТ и другу Биологија,
опрему у истраживању, технологија, информатика
обради
података
и рачунарство, географија

и
и

и
и
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приказу резултата;
табеларно и графички
представи
прикупљене
податке
и
изведе
одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и
како учи и где та знања
може да примени;
предложи акције заштите
биодиверзитета
и
учествује у њима;
повеже утицај еколошких
чинилаца са распоредом
ретких и угрожених врста
које насељавају простор
Србије;
истражи разлоге губитка
биодиверзитета
на
локалном подручју.

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ АКТИВНОСТИ
РАДА
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

РЕСУРСИ

*родитељи

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
*описно
оцењивање
укључује следеће оцене:
истиче се, добар и
задовољава;

*вербалне (монолошка, *учи
смислено:
дијалошка),
повезивањем оног што учи
са оним што зна и са
*визуелне (рад на тексту, ситуацијама из живота;
самостални писмени и
*учи
проблемски:
графички
радови
самосталним
ученика),

*креира и осмишљава
наставу и учење;
*контекстуализује дати
програм
према
потребама
конкретног
одељења;
*дефинише
исходе

*наставници

*локална самоуправа

*формативно оцењивање;

*ученици
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*методе
практичне
наставе
(истраживачки
рад ученика, практичан
рад и рад у лабораторији,
метод демонстрације),
*комбиновани рад;
*ИКТ методе
*програмирана настава
*проблемска настава
*учење путем открића

прикупљањем
и
анализирањем података и
информација;
постављањем релевантних
питања себи и другима;
развијањем
плана
решавања
задатог
проблема;
*учи
дивергентно:
предлагањем
нових
решења;
смишљањем
нових
примера;
повезивањем садржаја у
нове целине;
учи критички: поређењем
важности
појединих
чињеница и података;
смишљањем аргумената;
*учи кооперативно: кроз
сарадњу са наставником и
другим ученицима; кроз
дискусију
и
размену
мишљења;
уважавајући
аргументе саговорника;
*слуша наставника;
*активно
учествује
разговорима
дискусијама;

специфичне за конкретну
наставну јединицу;
*планира и припрема
наставу самостално и у
сарадњи са колегама;
*подстиче радозналост,
аргументовање,
креативност,
рефлексивност,
истрајност, одговорност,
аутономно
мишљење,
сарадњу, једнакост међу
половима, уважавање и
прихватање
различитости
код
ученика;
*користи ИКТ;
*врши евалуацију свог
рада
и
постигнућа
ученика;
*објашњава,
врши
хоризонталну
и
ветрикалну корелацију ,
илуструје,
поставља
питања и проблеме;

*идентификација
ситуација у којима ће
*Црвени крст
ученици стећи и показати
понашање у складу са
*учионица и школа
исходима;
*наставни и дидактични *инструменти за праћење
постигнућа:дискусија на
материјали и средства
часу,
мапе
појмова,
*интернет
проблемски
задаци,
*лична искуства ученика есеји,лабораторијске
вежбе,
проблемски
симулације,
*библиотека
(школска, задаци,
дебате,
истраживачки
градска, лична)
радови
и
пројекти,
решавање
проблема,дневници рада
ученика, експерименти,
вршњачко
учење,
самоевалуација, усмено
испитивање,
домаћи
задаци.
*дом здарвља

*слуша
ученике,
процењује атмосферу у
у учионици, прилагођава
и наставу
могућностима
ученика и одељења;

*записује у свеску, црта, *апстрахује,
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прави мапе ума, израђује конкретизује чињенице,
моделе;
анализира и синтетише
квантум знања (свог и
*замишља,
анализира,
ученичког);
апстрахује и конкретизује;
*указује на повезаност
*самостално се ангажује
између теоријских и
кроз домаће задатке и
практичних знања;
истраживања
по
литератури;
*подстиче
развој
личности ученика.
*учествује у пројектима
или групном раду;
*описује,
упоређује,
памти, изводи закључке;
*излаже
чињенице;

самостално

*остварује вертикалну и
хоризонталну корелацију;
*повезује
теорију
и
праксу;
*користе лабораторијски
прибор и опрему за
теренски рад;
*изводи огледе;
*табеларно и графички
приказује резултате;
*користи
ИКТ
за
прикупљање,
обраду
података и представљање
резултата
истраживања
или огледа.
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљ и задаци
Циљ изучавања предмета свакодневни живот у прошлости јесте проширивање знањa из области опште културе и оспособљавање ученика да,
упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и разноврсности
историјских појава и процеса. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике друштвених и културних промена и да науче како да
сагледају себе у односу према „другом” како би сопствени идентитет потпуније и целовитије интегрисали у шири контекст разуђене и сложене
садашњости.
Задаци предмета су да ученици, посредством наставе, која је усмерена упознавању различитих елемената свакодневног живота, као што су односи у
породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање и друго, уоче њихову условљеност историјским догађајима и процесима. Концепција
наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, с
намером да се уоче њихови заједнички именитељи и препознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено
доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да овладају
елементарним знањима о прикупљању историјске грађе и да развију критички однос према тој грађи и другим остацима прошлих времена.
Oперативни задаци у 7. разреду
Ученици треба да:
 разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости
 усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости
 стекну знања о свакодневном животу у Европи и свету од XV до краја XIX века
 стекну знања о свакодневном животу код Срба од XV до краја XIX века
 усвоје и прошире знања о улози новца и банки
 развијају истраживачку радозналост
 развијају способност повезивања знања из различитих области.
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ЦРТАЊЕ , СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљ:
Циљ изборног предмета цртање, сликање и вајање јесте да пробуди још више стваралачко мишљење и деловање из области ликовне културе.
Задаци:
 Стварање још већих услова да ученици у процесу реализације задатог садржаја користе различите технике, средства и материјале за рад и да
још више упознају њихова визуелна и ликовна својства.
 Могућност да према свом нахођењу, интересовању и могућностима изаберу онај вид ликовног стваралаштва који им највише одговара и где ће
себе препознати као будуће а можда и велике ствараоце
Оперативни задаци:
Ученици треба да :
Развију ликовно естетски сензибилитет 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 способност за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика ;светло-тамно, облик-боја просторкомпозиција .
Посматрају и естетски доживљавајудела ликовних уметности
Развијају љубав према ликовном наслеђу
Оспособе се за стваралачко преношење визуелно ликовних ускустава у природно-друштвено научна подручја и тако развију интересовање за
унапређење културе живљења .
Развијају стваралачки однос према околини и веће компентенције визуелног мишљења .
Развију осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно техничких средстава.
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ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Разред: осми
Годишњи фонд часова: 136
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.

1. тема
МЕСЕЦ

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

ДВА СУ ЦВИЈЕТА У БОСТАНУ РАСЛА
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
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СЕПТЕМБАР (7+8+3=18)

КЊИЖЕВНОСТ (7 часова)
 повеже писце и дела из обавезног дела
програма од 5. до 8. разреда;
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале типове текстова
примењујући
различите стратегије читања;
 истакне универзалне вредности књижевног
дела и повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи
књижевне термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и
врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу
интерпретације;
 уочи слојевитост књижевног дела и
међужанровско прожимање;
– одреди временски оквир у којем је писац
стварао;
– разликује аутора књижевноуметничког текста
од лирског субјекта;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску баштину, поштујући
особености сопственог народа и других
народа;
– учествује у избору књижевних дела и начина
њихове обраде и представљања.

КЊИЖЕВНОСТ
Онављање дела обрађених у 7.
разреду
Усуд, народна приповетка
– Ликовна култура
(допунски избор)
– Музичка култура
Мала моја из Босанске Крупе, Б.
– Историја
Ћопић
(допунски
избор)
Женидба Милића Барјактара,
народна балада
Домаћа лектира: Љубавне и
обичајне народне лирске песме
(Љубавни растанак, Српска
дјевојка...
и обичајне песма по
избору)
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ЈЕЗИК – граматика, правопис (8 часова)
Граматика
 користи садржаје из граматике обрађене у
претходним разредима;
– објасни настанак и развој српског књижевног
језика;
– разуме значај књижевног језика за културу и
историју српског народа;
– сврста српски језик у одговарајућу језичку
групу у Европи.

Правопис
– доследно примени правописну норму (1–7).

Правопис
Правописна норма од 1–7. разреда

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (3 часа)
– говори јасно на задату тему поштујући
књижевнојезичку норму;
– изражајно чита обрађене књижевне текстове.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Причање о делима прочитаним на
распусту
(говорна
вежба)
Изражајно читање и рецитовање
народне лирске поезије

2. тема
МЕ
СЕ
Ц

ЈЕЗИК
Граматика
Граматичка грађа обрађена у
претходним
разредима
Историјат језика
Језик Словена у прапостојбини и
сеобе Словена
Мисија Ћирила и Методија (два
писма)
Место српског језика у породици
словенских језика
Развој српског књиж. језика до
прве половине XIX века

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

ЈЕЗИК – МОСТ МЕЂУ ЉУДИМА
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
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КТОБАР (5+6+5=16)

КЊИЖЕВНОСТ (5 часова)
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале типове текстова примењујући
различите стратегије читања;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи књижевне
термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу интерпретације;
 повеже књижевна дела са историјским или другим
одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац стварао;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску
баштину,
поштујући
особености сопственог народа и других народа.
ЈЕЗИК – историјат језика, правопис (6 часова)
Историјат језика
– објасни настанак и развој српског књижевног
језика;
– разуме значај књижевног језика за културу и
историју српског народа.
Правопис
– доследно примењује правописну норму.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (5 часа)
– пише и говори поштујући књижевнојезичку
норму.

КЊИЖЕВНОСТ
Српски рјечник, В.Ст. Караџић
(избор) (допунски избор)
О ускршњим обичајима, Веселин
Чајкановић
Живот и прикљученија („Ево ме
међу
калуђери; што сам тражио, то сам
и нашао, одломци), Д. Обрадовић
О народним пјевачима, В. Ст.
Караџић
Житије Ајдук Вељка Петровића
(одломак), В. Ст. Караџић

– Историја
– Ликовна култура
– ЧОС

ЈЕЗИК
Историјат језика
Вукова реформа књиж. језика,
писма и правописа
Књижевни језик од Вука до данас
Правопис
Писање имена из страних језика
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Први школски писмени задатак
Народни обичаји који се чувају у
мојој породици/средини (говорна
вежба)
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3. тема
МЕ
СЕ
Ц

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

ТВРД ЈЕ ОРАХ ВОЋКА ЧУДНОВАТА
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

НОВЕМБАР (8+6+1=15)

КЊИЖЕВНОСТ (8 часа)
– истакне универзалне вредности књижевног дела и
повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи књижевне
термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу интерпретације;
 повеже књижевна дела са историјским или другим
одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац стварао;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску
баштину,
поштујући
особености сопственог народа и других народа.

КЊИЖЕВНОСТ
Мемоари, П. М. Ненадовић
Почетак буне против дахија,
народна епска песма
Домаћа лектира: Народне епске
песме новијих времена (тематски
круг о ослобођењу Србије – избор)
Горски вијенац, П. П. Његош
Отаџбина, Ђура Јакшић
Светли гробови, Ј. Ј. Змај

ЈЕЗИК – историјат језика, граматика, (6 часова)
Историјат језика
– именује дијалекте српског језика;
– разуме постојеће језичке прилике у Србији;
– разуме значај књижевног језика за културу и
историју српског народа;
Граматика
– издвоји делове твореница и препозна основне
моделе њиховог грађења;
Правопис
– доследно примењује правописну норму.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (1 часа)
– разуме
значење
вишезначних
речи
карактеристичних за свакодневну комуникацију.

ЈЕЗИК
Историјат језика
Дијалекти српског језика; екавски и
ијекавски изговор
Народни и књиж. језик
Граматика
Грађење речи

– Историја
– Географија
– Ликовна култура
– ЧОС
– Књижевност

Правопис
Спојено и одвојено писање речи
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Богаћење речника – једнозначне и
вишезначне речи
17

4. тема
МЕ
СЕ
Ц

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

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

51
0

ДЕЦЕМБАР (8+5+6=19)

КЊИЖЕВНОСТ (8 часа)
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале типове текстова примењујући
различите стратегије читања;
– истакне универзалне вредности књижевног дела и
повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи књижевне
термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу интерпретације;
 повеже књижевна дела са историјским или другим
одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац стварао;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску
баштину,
поштујући
особености сопственог народа и других народа.
ЈЕЗИК – граматика, правопис (5 часова)
Граматика
 користи садржаје из граматике обрађене у
претходним разредима и повеже их са новим
градивом;
– објасни настанак и развој српског књижевног
језика;
– именује дијалекте српског језика;
– издвоји делове твореница и препозна основне
моделе њиховог грађења;
Правопис
– доследно примени правописну норму.

КЊИЖЕВНОСТ
Пилипенда, С. Матавуљ
Све ће то народ позлатити, Л.
Лазаревић
Покошено поље, Б. Ћосић
Труба, М. Настасијевић
Домаћа
лектира:
Мамац, Д. Албахари

– Историја
– Ликовна култура
– ЧОС
– Књижевност

ЈЕЗИК
Граматика
Грађење
речи
Полугодишњи тест
(припрема, израда, анализа)
Правопис
Генитивни знак
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (6 часова)
– пише и говори поштујући књижевнојезичку
норму;
– уочи разлику између научног, административног
и разговорног функционалног стила;
– пише и говори поштујући карактеристике
различитих функционалних стилова.

МЕСЕЦ

5. тема
ИСХОДИ
По
завршеној
теми/области
ученик ће бити у стању да

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Родољубље у делима писаца епохе
романтизма/Запамтићу
из
прошлости (анализа домаћег
задатка)
Други школски писмени задатак
Колективна и индивидуална
исправка
Основне особине писаног и говорног
језика и писани стилови јавне
комуникације са примерима
Расправа – Да ли смо редовно учили у
првом полугодишту или не
ПЛАВИ КРУГ, И У ЊЕМУ ЗВЕЗДА
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

51
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ЈАНУАР (3)/ ФЕБРУАР (4+7+3=14)

КЊИЖЕВНОСТ (7 часова)
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале типове текстова
примењујући
различите стратегије читања;
– истакне универзалне вредности књижевног
дела
и повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи
књижевне термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и
врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу
интерпретације;
 повеже књижевна дела са историјским или
другим одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац
стварао;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску баштину, поштујући
особености сопственог народа и других
народа.
ЈЕЗИК – граматика, (7 часа)
Граматика
 користи садржаје из граматике обрађене у
претходним разредима и повеже их са новим
градивом;

КЊИЖЕВНОСТ
Сеобе, М. Црњански
Шта знам о светом Сави? – квиз
час

– Историја
– Верска настава
– Географија
– ЧОС

Јазавац пред судом, П. Кочић
Домаћа лектира:
Сумњиво лице, Бранислав Нушић
Грађанин племић, Молијер

ЈЕЗИК
Граматика
Подела гласова и подела речи на
слогове
Гласовне промене
51
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Врстр речи – променљиве
Падежи – значења и функције
Врстр речи – непроменљиве
Правопис
– доследно примени правописну норму.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (3 часа)
– уочи разлику између речи и лексеме;
– препозна метафору и метонимију као лексичке
механизме и разуме значење вишезначних речи
карактеристичних
за
свакодневну
комуникацију;
– разликује делове текста и књиге – укључујући
индекс, појмовник, библиографију – и уме да
их
користи;
– напише приказ, расправу или краћи есеј;
– повезује информације и идеје изнесене у
тексту,
уочава јасно исказане односе и изводи
закључак
заснован на тексту.
6. тема
МЕСЕЦ

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

Правопис
Црта и цртица
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Метафора
и
метонимија
Нушић у свом и нашем времену
(анализа домаћег задатка)
Сценски приказ одломка из
Сумњивог лица

МАГИЈА КЊИГЕ
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
51
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МАРТ (6+8+6=20)

КЊИЖЕВНОСТ (6 часова)
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале типове текстова
примењујући
различите стратегије читања;
– истакне универзалне вредности књижевног
дела
и повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи
књижевне термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и
врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу
интерпретације;
 повеже књижевна дела са историјским или
другим одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац
стварао;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску баштину, поштујући
особености сопственог народа и других
народа.
ЈЕЗИК – граматика, правопис (8 часова)
Граматика
 користи садржаје из граматике обрађене у
претходним разредима и повеже их са новим
градивом;

КЊИЖЕВНОСТ
Магија књиге, Х. Хесе
Ђулићи, (избор) Ј. Ј. Змај
Месечев сјај, М. Цветајева
Домаћа лектира:
Девојка с поморанџама, Ј. Гордер
Ноћ и магла, Д. Киш

– ЧОС
– Историја
– Географија
– Музичка култура

ЈЕЗИК
Граматика
Врстр речи – променљиве и
непроменљиве (рад на тексту)
Глаголи – глаголски вид и род
51
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Глаголски
облици
–
лични
Глаголски облици – нелични
Глаголи и глаголски облици (рад на
тексту)
Правопис
– доследно примени правописну норму.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (6 часа)
– пише и говори поштујући књижевнојезичку
норму
– уочи разлику између речи и лексеме;
– напише приказ, расправу или краћи есеј;
– повезује информације и идеје изнесене у
тексту,
уочава јасно исказане односе и изводи
закључак
заснован на тексту.
7. тема
МЕСЕЦ

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

Правопис
Уочавање,
објашњавање
и
исправљање правописних грешака у
тексту
Писање сложених глаголских облика
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Хомоними, синоними и антоними
Приказ обрађеног дела по избору
(анализа домаћег задатка)
Трећи школски писмени задатак
Колективна и индивидуална
исправка

МАЛИ ЉУДИ, КОЈЕ ЗОВЕМО ДЕЦА
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

51
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КЊИЖЕВНОСТ (9 часова)
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале типове текстова
примењујући
различите стратегије читања;
– истакне универзалне вредности књижевног
дела
и повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи
књижевне термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и
врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу
интерпретације;

КЊИЖЕВНОСТ
Ђачки растанак, Б. Радичевић
Пролетња песма, Д. Максимовић
Ветар, Иван В. Лалић
Домаћа
лектира:
Деца, И. Андрић (избор
приповедака:
Деца, Књига, Панорама)

– Грађанско васпитање
– Ликовна култура
– Музичка култура
– ЧОС

51
7

АПРИЛ (5+5+1=11)

 повеже књижевна дела са историјским или
другим одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац
стварао;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску баштину, поштујући
особености сопственог народа и других
народа.
ЈЕЗИК
Граматика
Синтагме (састав и врсте)
Реченични чланови
Слагање реченичних чланова
(конгруенција)
Реченице
(предикатска,
комуникативна, независне)
Напоредни односи међу реч.
члановима и реченицама

ЈЕЗИК – граматика, ортоепија (8 часова)
Граматика
 користи садржаје из граматике обрађене у
претходним разредима и повеже их са новим
градивом;

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (1 час)
– уочи разлику између речи и лексеме;
– разуме значење застарелих речи и неологизама.
8. тема
МЕСЕЦ

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

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Застареле речи (архаизми) и нове
речи (неологизми)

ПРЕД ТОБОМ ЈЕ ЦЕО СВЕТ
САДРЖАЈИ
(Наставне јединице)

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
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АЈ (4+6+5=15)/ЈУН (2+1+2=5)

КЊИЖЕВНОСТ (6 часова)
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале типове текстова
примењујући
различите стратегије читања;
– истакне универзалне вредности књижевног
дела
и повеже их са сопственим искуством и
околностима у којима живи;
 тумачи значења, језичке, естетске и структурне
особине уметничких текстова, користећи
књижевне термине и појмове;
– критички промишља о стварности на основу
прочитаних дела;
– издвоји основне одлике књижевног рода и
врсте
у конкретном тексту, као и језичко-стилске
карактеристике текста у склопу
интерпретације;
 повеже књижевна дела са историјским или
другим одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац
стварао;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијску баштину, поштујући
особености сопственог народа и других
народа.

КЊИЖЕВНОСТ
Колумбар, Дино Буцати
Домаћа лектира:
Збогом мојих петнаест година, Клод
Кампањ
Кроз васиону и векове,
М. Миланковић

– Историја
– Географија
– Ликовна култура
– Музичка култура
– ЧОС

Јун
Домаћа лектира: Избор из
савремене српске поезије (Очију
твојих да није,В. Попа, Гледајући
дрвеће, Ана Ристовић...)
Читали смо у осмом разреду
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ЈЕЗИК – граматика, правопис (7 часова)
Граматика
 користи садржаје из граматике обрађене у
претходним разредима и повеже их са новим
градивом;
– објасни настанак и развој српског књижевног
језика;
– именује дијалекте српског језика;

ЈЕЗИК
Граматика
Зависне реченице (вежбање)
Историјат језика
Завршни тест
(припрема, израда, анализа)

Правопис
– доследно примени правописну норму;

Правопис
Обнављање основних правописних
правила

Ортоепија
– примени основна правила о распореду
акцената.

Ортоепија
Акценат речи

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (7 часова)
– пише и говори поштујући књижевнојезичку
норму;
– пише и говори поштујући карактеристике
различитих функционалних стилова;
– повезује информације и идеје изнесене у
тексту,
уочава јасно исказане односе и изводи
закључак
заснован на тексту.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Анализа домаћег задатка на задату
тему
Четврти школски писмени задатак
Колективна
и
индивидуална
исправка
Бирократски језик и попуњавање
различитих образаца
Казујемо најлепше љубавне песме
научене у осмом разреду
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

.
Ред. Тематска област
бр.

1.

Садржаји

Исходи
Ученик ће бити у стању да:

– именује, разуме и користи лексику у вези са одмором;
–разуме и попуни упитник о одмору;
Things students have in common
– разуме одслушани текст са ЦД-а;
What you like/dislike about holidays/school – именује и користи формалне и неформалне изразе;
–користи конструкцију Get + adjective
Have Fun and Learn!
– користи обрађену лексику;
Formal and Informal Expressions
–користи сложенице;
Compound Nouns
– допуни текст информацијама које недостају на основу
одслушаног текста;
The Ace English Language Centre
– разликује и користи глаголскa времена the Present Simple,
Tense Revision (Present Simple, Present
Present Continuous, Present Perfect иPast Simple.
Continuous, Present Perfect, Past Simple)

STARTER UNIT
HERE WE GO
AGAIN!

Holiday impressions

GROWING UP

Where to Go Out?
Phrases with the verb to be
Compound Adjectives
Past

Simple

and

Present

Teenagers Now and Then

Perfect

– именује, разуме и користи лексику у вези са интересовањима
и одрастањем тинејџера;
–разуме и уради квиз о интересовањима и одрастању тинејџера;
– разуме текст о свакодневном животу и интересовањима
тинејџера;
– препозна и користи изразе са глаголом to be;
– препозна и користи сложене придеве;
– разликује и користи два глаголска времена Past Simple и
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Talking about the past
Asking for and giving information
Past Simple and Past Continuous
Teens

Around

the

World

Synonyms and Antonyms
A

Diary

School Idioms

2.

BACK IN TIME

Humanity in Action
Word Formation: Nouns and Adjectives
Used to and Would(Past Habits)
Love Story
Talking about a life event in the past
Gerund vs. Infinitive
Festivals Around the World in Autumn
Questions with Verbs and Prepositions

Present Perfect;
–разуме разговор на ЦД-у о свакодневном животу тинејџера
некад и сад;
– препозна и и користи изразе у вези са свакодневним животом
тинејџера некад и сад;
– води краћи разговор у пару/групи;
– разликује и користи два глаголска времена Past Simple и Past
Continuous;
–разуме текст о тинејџерима широм света и њиховом начину
живота;
– уради пројекат у коме ће описати свакодневни живот и
интересовања тинејџера у Србији;
– да у писаној форми опише два дана/догађаја у дневнику;
– разуме прочитани текст и одговори на питања;
– самостално или уз помоћ других ученика реши све
постављене задатке;
– именује и препозна идиоме у вези са школом.
– именује, разуме и користи лексику у вези са познатим
историјским личностима;
–разуме и уради квиз о познатим историјским личностима;
– разуме текст о два позната борца за људска права;
– препозна и користи поименичене придеве;
– препозна и користи суфиксе за грађење именица и придева;
– разликује и користи Used To и Would;
– разговара о устаљеним навикама у прошлости;
–разуме разговор на ЦД-у о важном догађају из прошлости;
– препозна и и користи изразе у вези са важним догађајем из
прошлости;
– води краћи разговор у пару/групи;
– разликује и користи герунд или инфинитив уз одређене
52
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глаголе;
–разуме текст о фестивалима широм света, а који се
Adverbs of Manner
обележавају током јесени;
– поставља питања са предлогом на крају;
– уради пројекат у коме ће описати неки празник или фестивал
у Србији;
– напише трилер причу;
– разуме прочитани текст и одговори на питања;
– обнови и утврди градиво из лекција 1 и 2.
– именује, разуме и користи лексику у вези са рачунарима и
модерним технологијама;
Technology Masterminds
–разуме и уради квиз у вези сарачунарским терминима;
Nouns That Refer to Area and Size
– разуме текст о познатиминоваторима из света технологије;
– препозна и користи суфиксе за формирање именица које се
Reflexive Pronouns
односе на људе;
Modal Verbs for Speculation in the Present
– препозна и користи повратне заменице;
Stop Cyberbullying!
– разликује и користи модалне глаголе за нагађање у садашњем
времену;
Talking about a problem
–разуме разговор на ЦД-у о сајбер-малтретирању;
Past Modals
– препозна и и користи изразе у вези са непријатним
High-Tech Cities
искуствима у реалном и виртуелном свету;
– води краћи разговор у пару/групи;
Big Numbers
– разликује и користи модалне глаголе који се односе на
прошлост;
Nouns That Refer to Area and Size
–разуме текст о високотехнолошким градовима широм света;
A Formal Letter of Complaint
– разликује и користи бројеве;
Possessive Pronouns
– препозна и користи именице којесе односе на површину и
величину, а које се изводе од придева;
Technology Idioms
– уради пројекат у коме ће описати футуристички град у каквом
би волео/ла да живи;
–напише формално писмо жалбе;
A

3.

VIRTUAL
WORLD

Thriller

Story
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4.

HEALTHY
LIVING

Shape of Our Food
PhrasalVerbs
Partitives
Conditional Sentences Types 0 and 1
At the Doctor’s
Booking a doctor’s appointment
Conditional Sentences Type 2
Unusual Spas Around the World
Question Tags
Prepositions
A Restaurant Review
Sense Verbs

5.

SPORTS UNIFY

Further and Higher
Negative Adjectives
Reported Speech – Statements
A Sports Lesson

–користи присвојне заменице;
– разуме прочитани текст и одговори на питања;
– самостално или уз помоћ других ученика реши све
постављене задатке;
– именује и препозна идиоме у вези са технологијом.
– именује, разуме и користи лексику у вези са здрављем;
–разуме и уради квиз о здрављу;
– разуме текст о здравим намирницама;
– препозна и користи фразалне глаголе;
– препозна и користи партитиве;
– разликује и користи нулти и први кондиционал;
–разуме дијалог на ЦД-у о заказивању прегледа код лекара;
– препозна и и користи изразе у вези са заказивањем прегледа
код лекара;
– води краћи разговор у пару/групи;
– разуме и користи ConditionalSentences – Type 2;
– разуме текст о необичним бањама;
– разуме и користи упитне фразе (Question Tags);
– уради пројекат о о чувеним бањама у Србији;
– напише приказ ресторана;
– разуме и користи глаголе који изражавају осећања (Sense
verbs);
– разуме прочитани текст и одговори на питања;
– обнови и утврди градиво из лекција 3 и 4.
– именује, разуме и користи лексику у вези са спортом;
– разуме и уради квиз о различитим спортовима;
– разуме текст о планинарењу и логички закључи који наслов
одговара ком поглављу;
– препозна и користи лексику у вези са спортом;
– разуме и користи Reported speech – Statements;
52
4

Talking about how to learn a new sport
Reported Speech – Imperatives and
Questions
Get Ready for the Unexpected!
Relative Pronouns
Collective Nouns
An Informal Email
So / Either / Neither / None

– разуме дијалог на ЦД-у.
– води краћи разговор у пару/групи;
– разуме и користиReported speech – Imperatives and Questions;
– разуме текст о необичним спортовима;
– уради пројекат о неком необичном спорту којим би волео/
волела да се бави;
– напише неформални имејл;
– разуме прочитани текст и одговори на питања;
– самостално или уз помоћ других ученика реши све
постављене задатке;
– препозна и именује идиоме у вези са спортом.

Sports Idioms
6.

TRAVEL BUG

Journey Through Time
Travel Words
Will vs. Be Going To
Travel Plans
Talking about travel plans
Future Forms (Future Simple, Be Going
To, Present Continuous, Present Simple, Be
Able To)
It’s a Small World!
Adjectives ending in -ed /-ing
Prepositions of Movement
Articles

– именује, разуме и користи лексику у вези са путовањем;
–разуме и уради забавну активност Word Fun;
– разуме текст о историји туризма;
– препозна и користи речи travel, trip, journey, tour, voyage;
– препозна и користи именице и придеве истог корена;
– разликује и користи WillиBeGoingTo;
–разуме разговор на ЦД-у о припремама за путовање;
– препозна и и користи изразе у вези са припремама за
путовање;
– води краћи разговор у пару/групи;
– разликује и користи Future Forms;
–разуме текст о различитим начинима путовања и разним
туристичким дестинацијама;
– препозна и користи чланове у енглеском језику;
– препозна и користи придеве који се завршавају на -ed и -ing;
– препозна и користи предлоге који означавају кретање;
– уради пројекат у коме ће описати дестинацију коју би желео /ла да посети;
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A Travel Experience

7.

CULTURE
MATTERS

Stroke of Genius
Intensifiers
The Passive Voice
A Visit to a Gallery
Talking about an exhibition
Causative and The Passive Voice
Timeless Works of Art
Art W Genitive Caseords
A Description of a Painting

–напишe текст на блогу;
– разуме прочитани текст и одговори на питања;
– обнови и утврди градиво из лекција 5 и 6.
– именује, разуме и користи лексику у вези са културом;
–разуме и уради квиз из области културе;
– разуме текст о чувеним уметницима;
– препозна и користи интензификаторе;
–препозна и користи ThePassive Voice;
–разуме разговор на ЦД-у о посети галерији;
– препозна и и користи изразе у вези са посетом галерији;
– води краћи разговор у пару/групи;
– разликује и користи CausativeиThePassive Voice;
– обнови и утврди градиво из лекција 6 и 7;
–разуме текст о уметничким сликама;
– разликује и користи Saxon, Norman Double Genitive;
– уради пројекат о неком уметничком покрету;
– опише неку уметничку слику у писаној форми;
– разуме прочитани текст и одговори на питања;
– обнови и утврди читаво градиво од почетка школске године.
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
У оквиру уџбеника посебно ће се развијати међупредметне компетенције:
– комуникација,
– компетенција за целоживотно учење,
– одговоран однос према околини,
– одговорно учeшће у демократском друштву,
– сарадња,
– одговоран однос према здрављу,
– дигитална компетенција,
– решавање проблема.

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ЗА КРАЈ ОСМОГРАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Број и називтеме

Основни ниво

Средњи ниво

STARTER UNIT
HERE WE GO
AGAIN!

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. 1.1.17. 1.1.18.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.2.1.8.2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

1 GROWING UP

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. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.19. 1.1.20.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.21.3.3.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19.
2.1.22. 2.1.23.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.7.

Виши ниво
3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.
3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.
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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. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2
3
VIRTUAL 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.
WORLD
1.1.12.1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.
4 HEALTHY
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.
LIVING
1.1.13. 1.1.14. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.3.
5 SPORTS UNIFY 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. 1.1.14.1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.21.3.4.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.
6 TRAVEL BUG
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.
1.1.13. 1.1.14. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.
7 CULTURE
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.
MATTERS
1.1.13. 1.1.14. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1.
2 BACK IN TIME

2.1.1. 2.1.2.. 2.1.3. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.5. 2.3.7.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.19. 2.1.20.2.1.22. 2.1.23.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2.2.3.8.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.6. 2.3.7.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16.2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.

3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.

3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.
3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.
3.1.2.
3.1.3.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.14.3.1.18. 3.
1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25.
3.1.26. 3.2.1. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.3.3.3.
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ФИЗИКА
Циљ

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

Разред

осми

Годишњи фонд часова 68 часова
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
ОБЛАСТ/ ТЕМА
стању да:

САДРЖАЈИ
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повезује физичке величине које
Осцилаторно кретање (осциловање тела обешеног о опругу,
описују осцилације и таласе;
осциловање куглице клатна). Појмови и величине којима се описује
карактеристике звука,
– описује
осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција). Закон о одржању
ултразвукa и инфразвукa и наводи
механичке енергије при осциловању тела.
примере примене ултразвука;
Механички таласи. Основни параметри којима се описује таласно
– анализира примере одбијања и
кретање (таласна дужина, фреквенција, брзина).
преламања светлости,тоталне
Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција.
рефлексије (огледала, сочива) и
Демонстрациони огледи.
Осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу (у ваздуху и у
користи лупу и микроскоп;
И течности). Осциловање жица и ваздушних стубова (ксилофон,
– демонстрира и објасни: осциловање ОСЦИЛАТОРНО
куглице клатна и тела обешеног о ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ различите затегнуте жице, једнаке стаклене флаше са различитим
нивоима воде). Одакле долази звук (гумено црево са два левка, канап
опругу, осциловање жица и ваздушних
и две пластичне чаше...). Таласи (таласна машина иликада).
стубова;
Демонстрација звучне резонанције променом висине ваздушног стуба
– демонстрира и објасни: појаву сенке,
(дужа стаклена цев са водом)
функционисање окаи корекцију вида;
Лабораторијска вежба
– примењује превентивне мере заштите
1. Мерење периода осциловања клатна или периода осциловања тега на
од буке и од прекомерног излагања
опрузи
Сунчевом зрачењу;
2. Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког клатна

–
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демонстрира
узајамно
деловање
наелектрисаних тела и објасни од чега
оно зависи;
– прикаже и опише електрично поље,
израчуна силу којом поље делује на
наелектрисање и повеже електрични
напон и јачину електричног поља;
– објасни провођење струје кроз метале,
течности и гасове и упореди
отпорности металних проводника на
основу њихових карактеристика;
– наводи и користи различите изворе
електричне струје (ЕМS)и зна да их
разврста ради рециклаже;
– познаје основне елементе електричног
кола и уме да их повеже, изабере
одговарајући
опсег
мерног
инструмента и мери јачину струје и
напон, одређује вредност отпорности
редно и паралелно везаних отпорника
и резултате прикаже табеларно и
графички;
– описује ефекте који се испољавају при
протицању електричне струје;
– описује
узајамно деловање два
паралелна проводника са струјом,
деловање магнетног поља на струјни
проводник
и
принцип
рада
електромагнета и електромотора;
–

СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

ЕЛЕКТРИЧНО
ПОЉЕ

Карактеристике светлости. Праволинијско простирање светлости
(сенка и полусенка, помрачење Сунца и Месеца).
Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала и конструкција
ликова предмета.
Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања и закон
преламања светлости. Тотална рефлексија.
Преламање светлости кроз призму и сочива. Одређивање положаја
ликова код сочива. Оптички инструменти. Лупа и микроскоп.
Демонстрациони огледи.
Сенке. Хартлијева плоча за илустровање закона о одбијању и
преламању светлости. Преламање светлости (штапић делимично
уроњен у чашу с водом, новчић у чаши са водом и испод ње).
Преламање беле светлости при пролазу кроз призму. Преламање
светлости кроз сочиво, око и корекција вида (оптичка клупа,
геометријска оптика на магнетној табли, стаклена флаша са водом као
сочиво). Лупа и микроскоп.
Лабораторијске вежбе
1. Провера закона одбијања светлости коришћењем равног огледала.
2. Одређивање жижне даљине сабирног сочива.
Наелектрисавање тела. Елементарна количина наелектрисања. Закон о
одржању количине наелектрисања. Узајмно деловање наелектрисаних
тела. Кулонов закон.
Електрично поље (линије сила, хомогено и нехомогено поље). Рад
силе електричног поља. Напон. Веза напона и јачине хомогеног
електричног поља. Електричне појаве у атмосфери.
Демонстрациони огледи.
Наелектрисавање чврстих изолатора и проводника. Електрофор,
електрично клатно и електроскоп. Линије сила електричног поља
(перјанице, гриз у рицинусовом уљу и јаком електричном пољу).
Фарадејев кавез. Антистатичке подлоге. Инфлуентна машина.
Мехури сапунице у електричном пољу. Модел громобрана.
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објасни принцип рада компаса и
природу Земљиног магнетног поља;
– користи компас и апликације за
паметне телефоне за оријентацију у
природи;
–
препозна основна
својства наизменичне струје, израчуна
потрошњу електричне енергије у ЕЛЕКТРИЧНА
домаћинству и да се придржава
основних правила безбедности при СТРУЈА
коришћењу електричних уређаја у
свакодневном животу;
–
решава
квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из сваке наведене
области;
– објасни структуру атомског језгра и
нуклеарне силе;
–
опише
радиоактивност,
врсте
зрачења,
радиоактивне изотопе, познаје њихово
дејство, примену и мере заштите;
– разликује фисију и фузију и наводи
могућности њихове примене.
–

МАГНЕТНО ПОЉЕ

Електрична струја (једносмерна, наизменична). Услови за настајање
електричне струје и извори струје (EMS). Мерење електричне струје и
напона.
Електрична отпорност проводника. Проводници и изолатори. Омов
закон за део струјног кола. Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов
закон. Омов закон за цело струјно коло. Везивање отпорника.
Електрична струја у течностима и гасовима.
Мере заштите од електричне струје (жива бића, објекти и електрични
уређаји).
Демонстрациони огледи.
Демонстрациони амперметар у струјном колу. Регулисање електричне
струје у колу реостатом и потенциометром. Графитна мина (оловке)
као потенциометар. Мерење електричне отпорности омметром.
Загревање проводника при протицању електричне струје. Протицање
електричне струје у воденом раствору кухињске соли. Лимун као
батерија. Пражњење у Гајслеровим цевима помоћу Теслиног
трансформатора.
Лабораторијске вежбе
1. Зависност електричне струје од напона на отпорнику (таблични и
графички приказ зависности).
2. Одређивање електричне отпорности отпорника у колу помоћу
амперметра и волтметра.
3. Мерење електричне струје и напона у колу са серијски и паралелно
повезаним отпорницима и одређивање еквивалентне отпорности.
Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље. Магнетно
поље електричне струје. Дејство магнетног поља на струјни
проводник.
Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о
електромагнетним појавама и њиховој примени.
Демонстрациони огледи.
Линије сила магнетног поља потковичастог магнета и магнетне шипке.
Магнетна игла и школски компас. Ерстедов оглед.
53
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Електромагнет. Узајамно деловање два паралелна проводника кроз
које протиче струја.

ЕЛЕМЕНТИ
АТОМСКЕ
НУКЛЕАРНЕ
ФИЗИКЕ

И

ФИЗИКА
И
САВРЕМЕНИ СВЕТ

Структура атома (језгро, електронски омотач). Нуклеарне силе.
Природнa радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа,бета и гама
зраци) и њихово дејство на биљни и животињски свет. Заштита од
радиоактивног зрачења.
Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија. Примена нуклеарне
енергије и радиоактивног зрачења.
Демонстрациони оглед.
Детекција присуства радиоактивног зрачења. (школски ГајгерМилеров бројач)
Значај физике за развој других природних наука
Допринос физике развоју савремене медицине (ултразвук, ЕКГ,
скенер, магнетна резонанција, Гама нож…)
Физика и савремене технологије (интернет, мобилна телефонија,
даљинско управљање, нанофизика.)

Кључни појмови садржаја: осцилације, таласи, звук, светлост, електрично поље, магнетно поље, електрична струја, атом, атомско
језгро, радиоактивност
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ХЕМИЈА

Годишњи фонд часова: 68 часова
Циљ: Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским
посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу и
наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран
однос према себи, другима и животној средини.

ОБЛАСТ/ТЕМА

1.
МЕТАЛИ, ОКСИДИ
И ХИДРОКСИДИ

ИСХОДИ
САДРЖАЈИ
По завршетку разреда
ученик ће бити у стању да:
– наведе заступљеност метала
Метали у неживој и живој природи.
Општа физичка и хемијска својства метала. и неметала, неорганских и
органских једињења у живој
Алкални и земноалкални метали.
и неживој природи;
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк,
– испита
и опише физичка
њихове легуре и практична примена.
својства
метала
и неметала, и
Оксиди метала и хидроксиди, својства и
повеже их са њиховом
примена.
практичном применом;
Лабораторијска вежба: испитивање Физичких
својстава метала; реакција метала са киселинама. – испита и опише хемијска

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
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2.
НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ
КИСЕЛИНЕ

И

Неметали у неживој и живој природи.
Општа физичка и хемијска својства неметала.
Халогени елементи.
Сумпор, азот, фосфор и угљеник.
Оксиди неметала и киселине, својства и
примена.
Лабораторијска вежба:
Испитивање физичких својстава неметала.
Лабораторијска вежба:
Доказивање киселости неорганских киселина

својства метала и неметала, и
објасни их на основу
структуре атома и положаја
елемената у Периодном
систему;
– напише формуле и именује
оксиде, киселине, базе и
соли;
опише и објасни
– испита,
својства оксида, неорганских
киселина, база и соли,

помоћу лакмус- хартије.

препозна на основу формуле
или назива представнике
ових
једињења
у
свакодневном животу и
повеже њихова својства са
практичном применом;
– напише и тумачи једначине
хемијских реакција метала и
неметала;
– препозна физичке и хемијске
промене
неорганских
и
органских
супстанци
у
окружењу, и представи
хемијске промене хемијским
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Добијање
соли.
Формуле соли и називи.
Електролитичка дисоцијација соли.
Физичка и хемијска својства соли.
Примена соли.
Лабораторијска вежба:
Добијање соли и испитивање растворљивости
различитих соли у води.

3.
СОЛИ

4.
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
ЊИХОВА
ОПШТА
СВОЈСТВА

И

Својства атома угљеникa и многобројност
органских једињења. Функционалне групе и
класе органских једињења. Општа својства
органских једињења.

напише формуле и именује
оксиде, киселине, базе и
соли;
опише и објасни
– испита,
својства оксида, неорганских
киселина, база и соли,
препозна на основу формуле
или назива представнике
ових
једињења
у
свакодневном животу и
повеже њихова својства са
практичном применом;
- препозна физичке и хемијске
промене
неорганских
и
органских
супстанци у окружењу, и
представи хемијске промене
хемијским

–

–

разликује
својства
неорганских и органских
супстанци и објашњава
разлику на основу њихових
структура;
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5.
УГЉОВОДОНИЦИ

Подела
угљоводоника.
Номенклатура.
Изомерија.
Физичка својства угљоводоника. Хемијска
својства угљоводоника. Полимери.
Нафта и земни гас.
Вежба:
састављање
модела
молекула
угљоводоника, писање структурних формула и
именовање угљоводоника.

напише формуле и именује
представнике
класа
органских једињења имајући
у виду структурну изомерију;
– разликује органске супстанце
са аспекта чиста супстанца и
смеша, величина молекула,
структура, порекло и то
повезује са њиховом улогом и
применом;
– испита,
опише и објасни
физичка и хемијска својства
представника
класа
органских једињења и повеже
својства
једињења
са
њиховом
практичном
применом;
– објасни
и
хемијским
једначинама
представи
хемијске
промене
карактеристичне за поједине
класе органских једињења;
–
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6.
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА СА
КИСЕОНИКОМ

7.
БИОЛОШКИ
ВАЖНА ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

разликује органске супстанце
са аспекта чиста супстанца и
смеша, величина молекула,
структура, порекло и то
повезује са њиховом улогом и
применом;
– испита,
опише и објасни
физичка и хемијска својства
представника
класа
органских једињења и повеже
својства
једињења
са
њиховом
практичном
применом;
– објасни
и
хемијским
једначинама
представи
хемијске промене
карактеристичне за поједине
класе органских једињења;
– и уља, угљених хидрата,
Масти и уља.
протеина и растворљивост
Угљени хидрати у прегледу: моносахариди
витамина;
(глукоза и фруктоза), дисахариди (сахароза и
– опише
основу структуре
лактоза), полисахариди (скроб и целулоза).
молекула који чине масти и
Амино-киселине.
уља, угљене хидрате и
Протеини.
протеине;
Витамини.
– објасни
сапонификацију
Лабораторијска вежба:
и
Испитивање растворљивост масти и уља, и триацилглицерола
хидрогенизацију
незасићених
угљених хидрата у води; доказивање скроба;
триацилглицерола,
наведе
денатурација протеина.
производе хидролизе
дисахарида и полисахарида и
опише услове под којима
Алкохоли – номеклатура, својства и примена.
Карбоксилне киселине – номенклатура, својства
и примена. Масне киселине.
Естри – номеклатура, својства и примена.
Лабораторијска вежба:
Физичка и хемијска својства органских
једињења са кисеоником; испитивање
растворљивости алкохола
и карбоксилних киселина са различитим бројем
атома угљеника у молекулу у води и неполарном
растварачу; реакција етанске и лимунске
киселине са натријум-хидрогенкарбонатом.

–
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8.
БИОЛОШКИ
ВАЖНА ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

Загађивачи, загађујуће супстанце и последице
загађивања.
Рециклажа.
Зелена хемија.

долази до денатурације
протеина;
– наведе
заступљеност
у
природи и улогe масти и уља,
угљених хидрата, протеина и
витамина
у
живим
организмима и доведе их у
везу
са
здрављем
и
правилном исхраном људи;
стехиометријска
– изведе
израчунавања и израчуна
масену
процентну
заступљеност супстанци;
– наведе загађујуће супстанце
ваздуха, воде и земљишта и
опише њихов утицај на
животну средину;
– критички процени последице
људских активности које
доводе до загађивања воде,
земљишта и ваздуха;
- објасни значај планирања и
решавања проблема заштите
животне средине

Техника и
технологија:
-рециклажа
електронских
компоненти
Физичко и
здравствено
васпитање:
-чување околине при
вежбању

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
РАДА

АКТИВНОСТИ
а) Ученик

б) Наставник

РЕСУРСИ

НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
53
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- Кооперативна
- Интерактивна
- Перцептивне
- Амбијентално учење
- Цртање
- Учење кроз игру
- Демонстрација
(показивање)
- Илустрација
- Разговор
- Учење по моделу

Слушање,
памћење,
планирање, посматрање,
препознавање,
упоређивање, уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања,
причање,
замишљање, описивање,
цртање, читање, писање,
анализирање, откривање,
закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање,
сарађивање, процењивање

- Експеримент
- Учење по моделу

Припремање, планирање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавање, иницирање,
слушање,
праћење,
процењивање,
идентификовање,
поређење,
одлучивање,
разговор, читање, цртање,
праћење и процењивање
резултата свога рада и
резултата рада ученика,
извођење огледа

- Ученици
- Наставници
- Учионица
- Уџбеници
- Табла
- Искуство ученика
- Фотографије
- Слике
- Текстови
- Презентације
- Апликације
- Осмосмерке
- Укрштенице
- Табеле
- Дијаграми
- Шеме
- Задаци
- Лабораторијски
прибор и посуђе
- Хемикалије

Формативно и
сумативно
оцењивање
Дискусија
Мапе појмова
Проблемски задаци
Решавање проблема
Експерименти
Истраживачки
радови и пројекти

БИОЛОГИЈА
Годишњи фонд часова: 68 часова
Циљ: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном
средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим
развојем.
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Улога и значај ћелијских органела у

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће бити у стању да:
- повеже грађу ћелијских органела

МЕЂУПРЕДМЕТН
А
ПОВЕЗАНОСТ
54
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1.
ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ
И
ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

2.
ЧОВЕК
ЗДРАВЉЕ

И

метаболизму ћелије: једро, ендоплазмични
ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле,
лизозоми.
Матичне ћелије − ћелије програмиране за
различите функције.
Улога и значај ензима.
Ендокрини систем.
Поремећаји функције ендокриног система.
Регулаторна улога хормона биљака и животиња.
Чулни систем.
Поремећаји функције чула.
Нервни систем.
Рефлекси
и
рефлексни
лук.
Поремећаји функције нервног система.
Хомеостаза − принцип повратне спреге.
Фотосинтеза. Ћелијско дисање.Транспирација.
Терморегулација.
Резултати стандардних лабораторијских анализа
крви и урина.
Промене у пубертету.
Заштита од полно преносивих болести –
контрацепција.
Одговорност за сопствено здравље.

са њиховом улогом у метаболизму
ћелије;
- повеже однос површине и
запремине ћелије и тела са
начином обављања основних
животних функција;
- идентификује регулаторне
механизме у одржавању
хомеостазе;

- oдговорно се односи према
свом здрављу;
- изрази критички став према
медијским садржајима који се
баве здравим стиловима живота;
- повеже промене настале у
пубертету са деловањем
хормона;
- идентификује поремећаје у
раду органа и система органа
изазваних нездравим начином
живота;

Физичко и
здравствено
васпитање:
- здравственохигијенске мере пре и
после вежбања
- значај правилне
исхране
- енергетски напици и
њихова штетност
- значај вежбања у
природи.
- последице
конзумирања дувана
и алкохола и
54
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психоактивних
супстанци
- правилно
конзумирање
додатака исхрани
- мере
заштите
репродуктивног
здравља у процесу
вежбања
„Календар живота“, еволуција различитих група
организама кроз геолошка доба.
3.
ПОРЕКЛО
И Велика изумирања.
РАЗНОВРСНОС Значај алги (цијанобактерија) и биљака за
продукцију кисеоника и озонског омотача, као
Т
заштита од УВ зрака, и услов за развој осталих
ЖИВОТА
живих бића. Строматолити.
Излазак из воде на копно.

4.
НАСЛЕЂИВАЊ
Е
И
ЕВОЛУЦИЈА

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

- доведе у везу промене животних
услова са еволуцијом живота на
планети;
- истражи давно нестале
екосистеме;
- повеже промене наследног
материјала са настанком нових
врста путем природне селекције;
- повеже промене које се догађају
организму током животног циклуса
са активностима гена;
- повеже промене наследног
материјала са настанком нових
врста путем природне селекције;
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5.
ЖИВОТ
У
ЕКОСИСТЕМУ

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

повеже утицај еколошких
чинилаца са распоредом
карактеристичних врста које
насељавају простор Србије;
присуство инвазивних
– истражи
врста у својој околини и вероватне
путеве насељавања;
истражи разлоге губитка
биодиверзитета на локалном
подручју.
–

Географија:
-природни ресурси
-распрострањеност
биљног
и
животињског света

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
РАДА
- Кооперативна
- Интерактивна

- Перцептивне
- Амбијентално учење
- Цртање

- Учење кроз игру
Демонстрација
(показивање)

АКТИВНОСТИ
а) Ученик
Слушање,
памћење,
планирање, посматрање,
препознавање,
упоређивање, уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања,
причање,
замишљање, описивање,
цртање, читање, писање,
анализирање, откривање,

б) Наставник
Припремање, планирање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавање, иницирање,
слушање,
праћење,
процењивање,

РЕСУРСИ
- Ученици
- Наставници
- Учионица
- Уџбеници
- Табла
- Искуство ученика
- Фотографије
- Слике
- Текстови
- Презентације

НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Формативно
и
сумативно оцењивање
Дискусија
Мапе појмова
Проблемски задаци
Решавање проблема
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- Илустрација
- Разговор
- Учење по моделу
- Експеримент

закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање,
сарађивање, процењивање

идентификовање,
поређење, одлучивање,
разговор, читање, цртање,
праћење и процењивање
резултата свога рада и
резултата рада ученика

- Апликације
- Осмосмерке
- Укрштенице
- Табеле
- Дијаграми
- Шеме
- Задаци

Експерименти
Истраживачки радови
и пројекти

- Учење по моделу
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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.

Разред

Осми

Годишњи фонд часова

136 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће бити у стању да:

Међупредметно повезивање
ОБЛАСТ/ТЕМА

 примени Талесову теорему у
геометријским задацима и
реалном контексту;
 примени сличност троуглова
у геометријским задацима и
реалном контексту;
 анализира односе тачака, СЛИЧНОСТ
правих и равни у простору и
запише
те
односе
математичким писмом;
 представља цртежом односе
геометријских објеката у
равни и простору и користи

САДРЖАЈИ

Техника

и

технологија

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

Пропорционалне величине.
Талесова теорема.
Сличност троуглова.
Примене сличности.

самостално/тимски

истражује и осмишљава
пројекат
-

процењује свој рад и рад
других
и
предлаже
унапређење реализованог
пројекта

Информатика и рачунарство
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их приликом решавања
задатака;
уочи правоугли троугао у
простору
и
примени
Питагорину теорему у
геометријским задацима и
реалном контексту;
реши линеарну једначину,
неједначину
и
систем
линеарних једначина са две
непознате;
реши реалне проблеме
користећи
линеарну
једначину, неједначину или
систем линеарних једначина
са две непознате;
израчуна површину и
запремину праве призме и
четворостране пирамиде
(основа
правоугаоник),
правилне тростране и
шестостране пирамиде;
израчуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте;
примени
обрасце
за
површину и запремину тела
у реалним ситуацијама;
нацрта и анализира график
линеарне функције;
учествује
у
избору
истраживачког пројекта и

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

ТАЧКА, ПРАВА И
РАВАН

Однос тачке и праве, тачке и
равни.
Односи
правих;
мимоилазне праве. Односи праве
и равни, нормала на раван,
растојање тачке од равни. Односи
две равни.
Ортогонална пројекција на раван
(тачке, дужи и праве). Угао
између праве и равни.
Полиедар.

Линеарна једначина.

приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши измене унутар
дељеног документа

Информатика

и

рачунарство

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши
измене
унутар
дељеног документа

Српски језик
Ученик/ца ће бити у стању да:
-

чита текстове са
разумевањем примењујући
различите технике читања

Техника

и

технологија

Решавање линеарних једначина с Ученик/ца ће бити у стању да:
једном непознатом.
- самостално/тимски
ЛИНЕАРНЕ
Линеарна неједначина. Решавање
истражује и осмишљава
ЈЕДНАЧИНЕ
И
линеарних неједначина с једном
пројекат
НЕЈЕДНАЧИНЕ
С
непознатом.
ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ
процењује свој рад и рад других и
Примена у реалним ситуацијама.
предлаже
унапређење
реализованог пројекта
Информатика и рачунарство
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начина рада.

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши
измене
унутар
дељеног документа

Српски језик
Ученик/ца ће бити у стању да:
-

Призма: појам, врсте, елементи.

Техника

Мрежа праве призме. Површина
праве призме.

Ученик/ца ће бити у стању да:

Запремина праве призме.

ПРИЗМА

чита
текстове
са
разумевањем примењујући
различите технике читања

-

и

технологија

самостално/тимски

истражује и осмишљава
пројекат
процењује свој рад и рад
других
и
предлаже
унапређење реализованог
пројекта
Информатика

и

рачунарство

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши измене унутар
дељеног документа
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Српски језик
Ученик/ца ће бити у стању да:
-

чита
текстове
са
разумевањем примењујући
различите технике читања

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

и

технологија

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

самостално/тимски

истражује и осмишљава
пројекат
процењује свој рад и рад других и
предлаже
унапређење
реализованог пројекта

ПИРАМИДА

Информатика

и

рачунарство

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

-

приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши
измене
унутар
дељеног документа
користи формуле за
израчунавање статистика

Српски језик
Ученик/ца ће бити у стању да:
54
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-

чита текстове са
разумевањем примењујући
различите технике читања

Линеарна функција (y = kx + n). Техника
и
технологија
График линеарне функције; нула
Ученик/ца ће бити у стању да:
и знак функције, монотоност.
Имплицитни
облик
задавања
- самостално/тимски
линеарне функције. Цртање и
истражује и осмишљава
читање графика линеарних
пројекат
функција.
процењује свој рад и рад
других
и
предлаже
унапређење реализованог
пројекта
Српски језик
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

чита
текстове
са
разумевањем примењујући
различите технике читања

Информатика и рачунарство
Ученик/ца ће бити у стању да:
-

-

приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши
измене
унутар
дељеног документа
изврши једноставне
анализе података(збир,
просек, проценат)
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Географија
Ученик/ца ће бити у стању да:
- анализира статистичке
податке и графички их
приказује

Појам линеарне једначине с две
непознате. Појам система од две
линеарне једначине с две
непознате.
Решавање система методом
замене и методом супротних
коефицијената;
графичка
интерпретација
система.
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА
С ДВЕ Примена у реалним ситуацијама.
НЕПОЗНАТЕ

Техника

и

технологија

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

самостално/тимски

истражује и осмишљава
пројекат
процењује свој рад и рад других и
предлаже
унапређење
реализованог пројекта
Информатика

и

рачунарство

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

-

приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши
измене
унутар
дељеног документа
користи формуле за
израчунавање статистика
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Ваљак и његови елементи. Мрежа
ваљка. Површина и запремина
правог ваљка.
Купа и њени елементи. Мрежа
купе. Површина и запремина
праве купе.
ВАЉАК, КУПА И
ЛОПТА

Појам лопте и сфере. Пресеци
лопте (сфере) и равни. Површина
и запремина лопте.

Техника

и

технологија

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

самостално/тимски

истражује и осмишљава
пројекат
процењује свој рад и рад других и
предлаже
унапређење
реализованог пројекта
Информатика

и

рачунарство

Ученик/ца ће бити у стању да:
-

користи формуле за
израчунавање статистика
приступи
дељеном
документу, коментарише и
врши измене унутар
дељеног документа

Кључни појмови садржаја: сличност, линеарна функција, систем линеарних једначина, призма, пирамида, ваљак, купа и лопта.
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ГЕОГРАФИЈА

Годишњи фонд часова: 68 часова
Циљ: Циљ наставe географије у VIII разреду основне школе је да ученицима пружи знања и објашњења о географским појавама,
објектима и процесима на територији наше државе, Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика,
настава географије омогућава да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичкогеографским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету, уз неговање вредности
мултикултуралности и патриотизма.
Разред: 8. (осми)

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ

55
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ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ,
ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА
ТЕРИТОРИЈЕ
СРБИЈЕ

- Југоисточна Европа,
интеграциони
и
дезинтеграциони
процеси
- Географски положај
Србије
- Историјско-географски
развој Србије
- Симболи Србије
- Границе и проблеми
пограничних
крајева

- одреди географски положај Србије и доведе га у везу са
историјскогеографским развојем.
- анализира карактеристике граница и пограничних крајева
Србије.
- анализира тематске карте и статистичке податке и
графички их приказује;
- објасни значење појмова:
* географски положај земље;
* математички положај Србије;
* економско-географски положај Србије;
* војностратегијски положај Србије.
- на географској карти света одређује положај Србије на
Балкану и у Европи.
- препозна територијалну повезаност Србије са осталим
државама у Европи и
у региону.
- објашњава сложеност и повољност географског положаја
Србије.
- одређује, на географској карти, природне и вештачке
границе Србије, као и
државе са којима Србија се граничи.
- анализира самостално и у групи позитивне околности
положаја у функцији
привредног развоја Србије.

Математика: површина,
проценти
Историја: настанак
народа, сеобе народа
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ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ
СРБИЈЕ

- Геотектонски процеси
на територији
Србије
- Сеизмизам Србије
- Тектонски облици
рељефа
- Падински процеси и
рељеф
настао
деловањем воде
- Рељеф
настао
деловањем леда, ветра
и човека
- Утицаји ерозивних и
акумулативних
процеса на човека
- Климатски фактори и
елементи
- Климатске области у
Србији
- Подземне воде Србије
- Реке Србије
- Језера Србије
- Заштита вода и заштита
од вода
- Земљишта Србије
- Распрострањеност
биљног
и
животињског света

- опише узроке и последице геотектонских процеса на
територији Србије.
- класификује облике рељефа на територији Србије и
именује
репрезентативне.
- анализира тематске карте и статистичке податке и
графички их приказује;
- анализира утицај климатских фактора и климатских
елемената на климу
Србије.
- класификује и описује својства водних објеката користећи
карту Србије.
- наведе начине коришћења вода Србије.
- препозна ефекте утицаја физичко-географских процеса на
човека и адекватно
реагује у случају природних непогода.
- доводи у везу распрострањеност биљних и животињских
врста и физичкогеографске карактеристике простора.

Математика: површина,
проценти
Биологија:
биљне
заједнице,
екологија,
флора и фауна
Посебни програми:
Заштита животне
средине
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ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ
СРБИЈЕ

броја
- Кретање
становника и њихов
просторни размештај
- Природно кретање
- Миграциони процеси
- Структуре
становништва
- Демографски проблеми
и
популациона политика
- Прва насеља у Србији
- Село и рурални
процеси
- Градови
- Урбанизација и
проблеми урбаног
развоја
- Београд
- Природни ресурси и
привредни
развој
- Друштвени услови
привредног
развоја и промене у
структури

- објашњава популациону динамику становништва Србије:
кретање броја
становника, природни прираштај и миграције.
- изводи закључке о утицају популационе динамике на
структуре становништва
у нашој земљи.
- анализира тематске карте и статистичке податке и
графички их приказује;
- изводи закључке о важности предузимања мера
популационе политике.
- израђује и анализира графичке приказе структура
становништва.
- објашњава утицај природних и друштвених фактора на
настанак, развој и
трансформацију насеља у нашој земљи.
- уз помоћ карте Србије и других извора информација,
анализира утицај
природних и друштвених фактора на развој и размештај
привредних
делатности у нашој земљи.
- повезује размештај привредних делатности са квалитетом
животне средине у
нашој земљи.
- препознаје ефекте производње и коришћења различитих
извора енергије на

Историја:
настанак
европских народа, сеобе
народа,
Балкански
ратови
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привреде
- Пољопривреда и
географски простор
и
- Индустрија
географски простор
- Саобраћај и географски
простор
- Туризам и трговина
- Делатности квартарног
сектора

ПРИРОДНА И
КУЛТУРНА
БАШТИНА
СРБИЈЕ

ГЕОГРАФИЈА
ЗАВИЧАЈА

- Природна баштина
Србије
- Културна баштина
Србије
- Светска баштина под
заштитом
Унескоа у Србији

- Појам и географски
положај завичаја
- Природне
карактеристике
- Друштвене
карактеристике

квалитет животне средине.

- описује репрезентативне објекте природне и културне
баштине и означава их
на карти.
- процењује важност очувања природне и културне баштине
Србије.
- анализира тематске карте и статистичке податке и
графички их приказује;

- учествује у предлагању и реализацији истраживачког
пројекта у локалној
средини;
- анализира тематске карте и статистичке податке и
графички их приказује;
- описује положај своје општине и округа.
- набраја важне саобраћајнице свог краја.
- описује природне одлике свог краја.
- зна да наброји туристичка места и објекте.
- да нацрта контурне карте краја са речном мрежом, а затим
да их попуњава

Историја:
настанак
европских народа, сеобе
народа,
балкански
ратови
Биологија:
црвене
књиге флоре и фауне,
угроженост и заштита
биодиверзитета,
угрожавање културних
добара

Историја: настанак
народа, сеобе народа
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СРБИ
У
РЕГИОНУ И
ДИЈАСПОРИ

- Срби у Црној Гори
- Срби у БиХ −
Република Српска
- Срби у Хрватској
- Срби у осталим
суседним државама
- Срби у дијаспори

појединим елементима из географских садржаја које
изучава.
- анализира становништво са аспекта густине насељености,
природни прираштај, структуре становништва и миграције.
- објашњава главне привредне делатности и гране свог краја.
- објашњава које су перспективе развитка места, општине и
краја.
- објашњава утицај историјских и савремених миграција на
размештај Срба у
свету.
- одређује просторни размештај Срба у окружењу:
* објашњава одлике геопростора у којима живе;
* разуме значај успостављања чвршћих веза са матицом;
* препознаје напоре и начине очувања националног
интегритета;
* разуме значај повезивања са дијаспором;
* сагледава разлоге окупљања у локалне заједнице;
* сагледава потребу Србије за деловањем у циљу повезивања
са дијаспором.

Математика: површина,
проценти
Историја: настанак
народа, сеобе народа
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НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
РАДА
монолошка
дијалошка
илустративно
демонстративна
рад на тексту
метод писаних радова
метод графичких радова
практичан
рад
истраживачке
активности
решавање проблема
индивидуална
фронтални
рад у пару
рад у групи
амбијентално учење

АКТИВНОСТИ
а) Ученик
Слушање,
памћење,
посматрање,
препознавање,
упоређивање, уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања, причање, читање,
замишљање, описивање,
цртање,
бојење,
записивање,
анализирање, откривање,
закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање,
сарађивање,
процењивање, именовање
различитих географских
извора

б) Наставник
Планирање, припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
оцењивање, израда и
преглед
тестова,
објашњавање,
показивање,
вођење,
подстицање, усмеравање,
предвиђање, проверавање,
вредновање,
саопштавање, иницирање,
слушање,
праћење,
пружање помоћи у раду
ученика,
процењивање,
поређење,
идентификовање,
разговор,
одлучивање,
читање, цртање

РЕСУРСИ
- Ученици
- Наставници
- Родитељи
- Двориште
- Учионица
- Дидактичка средства
и материјали
- Уџбеник
- Географска читанка
- Географски часописи
- Географски атлас
- Интернет
- Искуство ученика
- Искуство наставника
- Фотографије
- Слике
- Краћи текстови
- Лаптоп, ЦД, ДВД
- Пројектор

НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
- посматрање
- разговор
- усмено излагање
- ученички одговори
- активност на часу
- ученички радови
- домаћи задаци
- 15-то мин. тест
- полугодишњи тест
- годишњи тест
- примена знања уз
помоћ географске
карте

55
8

ИСТОРИЈА
Разред: Осми
Годишњи фонд часова: 68 часова
Циљ: Циљ наставе и 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.
Кључни појмови: Октобарска револуција, Версајски уговор, Друштво народа, тоталитаризам, диктатуре, комунизам, фашизам,
нацизам, социјализам, антифашизам, антисемитизам, милитаризам, Други светски рат, гето, холокауст, геноцид, Аушвиц, Јасеновац,
Организација Уједињених нација, феминизам, шовинизам, ксенофобија, репресија, пацифизам, деколонизација, људска права,
националне мањине, дискриминација, демократија, тероризам, хладни рат, атомска енергија, глобализација, миграције, југословенска
идеја, југословенска држава, Република Србија, транзиција, дигитална револуција, популарна култура.
ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА

1.
ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊ
А
ПРОШЛОСТ
И

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТН
А
ПОВЕЗАНОСТ

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
Основне одлике савременог доба и савремене историје на временској ленти;
историјски извори за његово - пореди различите историјске изворе и рангира
изучавање (временски и просторни их на основу њихове сазнајне вредности;
оквири периода, материјални, писани,
аудио,
визуелни,
усмена - анализира и процени ближе хронолошко порекло
извора на основу садржаја;
Информатика
сведочанства, дигитални)
(дигиталне
-поредећи различите изворе о истој историјској
технологије и
појави или догађају анализира позицију аутора;
дигитална
-изрази ставове, засноване на историјским
писменост)
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аргументима, уважавајући мишљење саговорника;

Техника
технологија
-препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
(техничка
позицију у историјском извору и формулише став
дигитална
који се супротставља манипулацији;
писменост)
-критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;

и
и

-анализира историјске догађаје на појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
-истажи меморијалне споменике у локалној
средини и учествујеу организовањуи спровођењеу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања;
-покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопстевног и других народа;
-уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;

2.
ЕВРОПА, СВЕТ
И
СРПСКИ
НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕ-

Последице Великог рата
(демографски и материјални губици,
Мировна конференција у Паризу –
нова карта Европе и света)

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историје на временској ленти;
- уочи динамику различитих историјских појава и
промена на историјској карти;
- пореди различите историјске изворе и рангира

Географија
(друштвеногеографске одлике
Србије)
56
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НСКОЈ
ДРЖАВИ
У
ПЕРИОДУ
ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА

их на основу њихове сазнајне вредности;
Револуције у Русији и Еврпи
(узроци, ток и последице)

Економске и културне прилике у
Европи и свету (економске кризе,
култура, наука и уметност,
свакодневни живот)

Тоталитаризам
у
Европи
(либералне демократије, тоталитарне
идеологије – фашизам, нацизам,
стаљинизам)

Свет на путу ка новом рату
(јапанска, италијанска и немачка
агресивна
политика,
шпански
грађански рат)

Стварање југословенске државе
(југословенска идеја, процес и
носиоци уједињења, међународно
признање и границе, конституисање
државе)

Музичка култура
(џез као нови
- анализира и процени ближе хронолошко порекло
музички правац у
извора на основу садржаја;
музици)
-поредећи различите изворе о истој историјској
Биологија (открића
појави или догађају анализира позицију аутора;
на пољу медицине)
-доведе у везу узроке и последице историјских
Физика (Милутин
догађаја, појава и процеса на конкретним
Миланковић „Кроз
примерима;
васиону и векове“)
-наведе специфичности друштвених појава,
Ликовна
култура
процеса, политичких идеја, ставова појединаца и
(савремена уметност
група у историјском периоду савременог доба;
и њени ствараоци,
Шумановић,
-образложи улогу и занчај истакнутих личности у Сава
Тома Росандић –
датом историјском контексту;
Играли се коњи
-уочи елементе континуитета и дисконтинуитета врани,
Иван
српске државности;
Мештровић
–
Победник)
-изведе закључак о повезаности националне
историје са регионалном и светском, на основу
датих примера;
-образложи утицај историјских догађаја, појава и
процеса на савремено друштво;
-идентификује
основне
карактеристике
тоталитарних идеологија и наводи њихове
последице у историјском и савременом контексту;
-образложи утицај различитих друштвено56
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Југословенска краљевина 19211841. ( политички живот)

Друштвено-екомомске и културне
прилике у краљевини Југославији
(простор, ставновништво, друштво,
економске прилике, култура, улога
двора, национално и верско питање)

Истакнуте личности: Николај II
Романов, Владимир Иљич Лењин,
Роза
Ликсембург,
Александар
Флеминг, Пабло Пикасо, Волт Дизни,
Чарли Чаплин, Сергеј Ејзенштајн,
Бенито Мусолини, Адилф Хитлер,
Јосиф Стаљин, Френклин Рузвелт,
Александар I и Марија Карађорђевић,
Петар II и Павле Карађорђевић,
Никола Пашић, Стјепан Радић,
Милан
Стојадиновић,
Драгиша
Цветковић, Влатко Мачек, Слободан
Јовановић, Милутин Миланковић,
Исидора
Секулић,
Ксенија
Атанасијевић, Милена Павловић
Барили, Иван Мештровић...

економских система на свакодневни живот људи,
анализирајући дате примере;
-идентифијује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције конфликата;
-изрази ставове, засноване на историјским
аргументима, уважавајући мишљење саговорника;
-препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише став
који се супротставља манипулацији;
-критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
-анализира историјске догађаје и појаве на основу
доступног аудио-визуелног изворног материјала;
-образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог доба;
-истажи меморијалне споменике у локалној
средини
и
учествујеу
организовањуи
спровожењеу заједничких школских активности
везаних за развој културе сећања;
-покаже одговран однос према културноисторијском наслеђу сопстевног и других народа;
-уочи одраз историјских догађаја и појава у
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књижевним и уметничким делима;

3.
ДРУГИ
СВЕТСКИ РАТ

Други светски рат – доминација
сила осовине 1939-1942. (узроци,
међународне кризе, сукоби и
освајачи, политика тоталитарних
држава, почетак и ток рата, зараћене
стране, савезништва, фронтови)

Победа
Антифашистичле
коалиције (фронтови, најважније
операције, крај рата)

Људско
страдање
и
ратна
стварност (нови начини ратовања,
ратна свакодневица, страдање цивила
и ратни злочини, логори)

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историје на временској ленти;

Српски
језик
и
- уочи динамику различитих историјских појава и књижевност (Данило
Киш-Ноћ и магла,
промена на историјској карти;
Џон Бајн – Дечак у
- пореди различите историјске изворе и рангира
пругастој
пиџами,
их на основу њихове сазнајне вредности;
Хилда Дајч –Писма,
- анализира и процени ближе хронолошко порекло Клод Кампањ –
Збогом мојих 15
извора на основу садржаја;
година,
Дневник
-поредећи различите изворе о истој историјској Диане
појави или догађају анализира позицију аутора;
Будисављевић)
-доведе у везу узроке и последице историјских Ликовна
култура
догађаја, појава и процеса на конкретним (Пабло
Пикасо
примерима;
“Герника“)
-наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова појединаца и
група у историјском периоду савременог доба;
-образложи улогу и занчај истакнутих личности у
датом историјском контексту;

Југославија и српски народ у
Другом светском рату – априлски
-изведе закључак о повезаности националне
рат и распарчавање земље (улазак у
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рат, војни пораз, окупација, подела, историје са регионалном и светском, на основу
квислиншке творевине)
датих примера;

Југославија и српски народ у
Другом светском рату – терор
окупатора и усташа, отпор и
грађански рат (геноцид и злочини,
устанак, антифашистичка борба и
грађански рат, војне операције

Југославија и српски народ у
Другом светском рату – преломни
догађаји 1942. и 1943. године (војне
операције, антифашистичка борба,
однос савезника, путање будућег
уређења државе)

Југословија и српски народ у
Другом светском рату – ослобођење
и револуција (однос савезника,
савезничко бомбардовање, завршне
операције, однос победника према
побеђенима)

Југославија и српски народ у

-образложи утицај историјских догађаја, појава и
процеса на савремено друштво;
-идентификује
основне
карактеристике
тоталитарних идеологија и наводи њихове
последице у историјском и савременом контексту;
-идентифијује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дидскутује о
могућим начинима превенције конфликата;
-објасни значење појмова геноцид и Холокауст;
-изрази ставове, засноване на историјским
аргументима, уважавајући мишљење саговорника;
-препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише став
који се супротставља манипулацији;
-критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
-анализира историјске догађаје на појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
-осмисли, спрооведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским изворима и литератури, користећи
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Другом светском рату – људско
старадање и ратна ставрност
(људски и материјални губици,
логори, ратна свакодневица)

Унутрашњи сукоби у Југославији
(однос власти према политичким
противницима, национални сукоби,
сепаратизам)

Друштвене и културне прилике у
Југославији (популарна култура,
нове
тенденције у култури,
свакодневица)

ИКТ;
-образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог доба;
-истажи меморијалне споменике у локалној
средини и
учествујеу организовању
и
спровођењеу заједничких школских активности
везаних за развој културе сећања;
-покаже одговран однос према културноисторијском наслеђу сопстевног и других народа;
-уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;

Истакнуте
личности:
Френклин
Рузвелт, Винстон Черчил, Јосиф
Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито
Мусолини, цар Хирихито, Франциско
Франко, Мао Цедунг, Ана Франк,
Петар II Карађорђевић, Драгољуб
Михаиловић,
Јосип
Броз,Милан
Недић,
Анте
Павелић.
Диана
Будисављевић...
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4.

Супротности у свету и хладни рат
ОУН,
политика
СВЕТ, ЕВРОПА (стварање
И
СРПСКИ неповерења, блоковска подела,
НАРОД
У глобална димензија хладног рата)
ЈУГОСЛОВЕНС
КОЈ ДРЖАВИ У
Ратови и кризе (ратна жаришта и
ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА кризе, деколонизација)
Наука, друштво и култура (научна
достигнућа, освајање свемира, трка у
наоружању,
медији,
популарна
култура, покрети еманципације –
покрети за женска и мањинска права,
антиратни и антирасни покрети)

Југославија и српски народ по
завршетку Другог светског рата –
ново уређење (изградња новог
друштвеног и државног уређења,
једнопартијски
систем,
самоуправљање)

Међународни положај Југославије
током хладног рата (међународни
положај и сукоби са Италијом и

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историје на временској ленти;

Српски
језик
и
(Иво
- уочи динамику различитих историјских појава и књижевност
Андрић,
Милош
промена на историјској карти;
Црњански, Добрица
- пореди различите историјске изворе и рангира
Ћосић,
Десанка
их на основу њихове сазнајне вредности;
Максимовић, Бранко
- анализира и процени ближе хронолошко порекло Ћопић)
извора на основу садржаја;
Музичка
култура
-поредећи различите изворе о истој историјској (поп култура)
појави или догађају анализира позицију аутора;
Ликовна
култура
-доведе у везу узроке и последице историјских (апстракција,
догађаја, појава и процеса на конкретним минимализам)
примерима;
-наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова појединаца и
група у историјском периоду савременог доба;
-образложи улогу и значај истакнутих личности у
датом историјском контексту;
-уочи елементе континуитета и дисконтинуитета
српске државности;
-изведе закључак о повезаности националне
историје са регионалном и светском, на основу
датих примера;
-образложи утицај историјских догађаја, појава и
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Информбироом, несврстаност)

процеса на савремено друштво;
-препозна, на примерима из савремене историје,
важност поштовања људских права;

Привредни
развој
Југославије
(економске и културне прилике, -наведе примере како су идеје о родној, расној и
национализација, конфискација, ОРА) етичкој равноправности утицале на савремене
политичке прилике и развој друштва;
Унутрашњи сукоби у Југославији
(однос власти према политичким
противницима,
сепаратизам,
национални сукоби)

Друштвене и културне прилике у
Југославији (популарна култура,
нове
тенденције у култури,
свакодневица)

Истакнуте личности: Џон Кенедеи,
Никита Хрушчов, Махатма Ганди,
Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс,
Нелсон Мандела, Голда Меир, Енди
Ворхол, Јосип Броз, Александар
ранковичћ, Милован Ђилас, Иво
Андрићм
Милош
Црњански,
Александар
петровић,
Мира
Траиловић, Душан Ковачевић

-пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
-илуструје примерима утицај научно-технолошког
развоја на промене у друштву, економији и
природном окружењу;
-образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот људи,
анализирајући дате примере;
-препозна како су културне интеракције и сарадња
различитих етничких и социјалних друпа утицали
на политички, друштвени и привредни живот;
-наведе примере утицаја спортсих и уметничких
достигнуча на обликовање савременог друштва;
-идентифијује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дидскутује о
могућим начинима превенције конфликата;
-изрази ставове, засноване на историјским
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Крај хладног рата (пад Берлинског
зида, слом комунизма у Еврпи, распад
СССР, нова политичка карта Европе,
стварање Европске уније, доминација
САД,
локални
конфликти
и
интервенције великих сила)

Изазови
савременог
света
(глобализација, Четврта технолошка
револуција, тероризам, миграције,
савремени културни покрети)

Криза Југословенске државе и
друштва (криза СФРЈ 80-их година,
међунационалне тензије, увођење
вишестраначког политичког система)

Распад
југословенске
државе
(распад СФРЈ, грађански рат и
ставрање
нових
држава,
интернационализација сукоба и
међународне интервенције, ратни
злочни,
страдање
цивилног
становништва, разарање културног
наслеђа)

аргументима, уважавајући мишљење саговорника;
-препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише став
који се супротставља манипулацији;
-критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
-анализира историјске догађаје на појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
-осмисли, спрооведе и презентује резултате
истраживања
заснованог
на
одабраним
историјским изворима и литератури, користећи
ИКТ;
-покаже одговран однос према културноисторијском наслеђу сопстевног и других народа;
-уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историје на временској ленти;
- уочи динамику различитих историјских појава и
промена на историјској карти;
- пореди различите историјске изворе и рангира
их на основу њихове сазнајне вредности;
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Србија и српски народ на почетку
21.века (НАТО агресија на СРЈ,
последице ратова, политичке промене
2000, РС као самостална држава,
питање статуса КиМ, односи у
региону, процес придружицања ЕУ,
култура и спорт)

Истакнуте личности:Роналд Реган,
Михаил Горбачов, Маргарет Тачер,
Бил Гејтс, Владимир Путин, Ангела
Меркел,
Слободан
Милошевић,
Фрањо Туђман, Алија Изетбегоцвић,
Зоран Ђинђић, Војислав Коштиница..

- анализира и процени ближе хронолошко порекло
извора на основу садржаја;
-поредећи различите изворе о истој историјској
појави или догађају анализира позицију аутора;
-доведе у везу узроке и последице историјских
догађаја, појава и процеса на конкретним
примерима;
-наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова појединаца и
група у историјском периоду савременог доба;
-образложи улогу и занчај истакнутих личности у
датом историјском контексту;
-уочи елементе континуитета и дисконтинуитета
српске државности;
-изведе закључак о повезаности националне
историје са регионалном и светском, на основу
датих примера;
-образложи утицај историјских догађаја, појава и
процеса на савремено друштво
-препозна, на примерима из савремене историје,
важност поштовања људских права;

5.

-наведе примере како су идеје о родној, расној и
етичкој равноправности утицале на савремене
Географија (Срби у
политичке прилике и развој друштва;
региону и дијаспори,
56
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СВЕТ, ЕВРОПА,
СРПСКА
ДРЖАВА
И
НАРОД
У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

-пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;

Друштвеногеографске
одлике
Србије, Миграциони
процеси, Историјски-илуструје примерима утицај научно-технолошког
географски
развој
развоја на промене у друштву, економији и
Србије)
природном окружењу;
Информатика
-образложи
утицај
различитих
друштвеноекономских система на свакодневни живот људи, (Трећа и Четврта
анализирајући дате примере;
индустријска
револуција
-препозна како су културне интеракције и сарадња
различитих етничких и социјалних друпа утицали
на политички, друштвени и привредни живот;
-наведе примере утицаја спортсих и уметничких
достигнуча на обликовање савременог друштва;
-идентифијује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дидскутује о
могућим начинима превенције конфликата;
-објасни значење појмова геноцид и Холокауст;
-изведе закључке о узроцима, току и последицама
ратова условљених распадом СФРЈ користећи
изворе различтог порекла и сазнајне вредности;
-изрази ставове, засноване на историјским
аргументима, уважавајући мишљење саговорника;
-препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише став
57
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који се супротставља манипулацији;
-критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
-анализира историјске догађаје на појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
-осмисли, спрооведе и презентује резултате
истраживања
заснованог
на
одабраним
историјским изворима и литератури, користећи
ИКТ;
-образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог доба;
-истажи меморијалне споменике у локалној
средини
и
учествујеу
организовањуи
спровожењеу заједничких школских активности
везаних за развој културе сећања;
-покаже одговран однос према културноисторијском наслеђу сопстевног и других народа;
-уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
-препозна исторјску димензију политичких,
културних и техночођких промена у сваременом
свету и Републици Србији;
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НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
РАДА
- Кооперативна
- Интерактивна
- Перцептивна

- Истраживачка
- Демонстративна
- Илустративна

-Монолошка
- Дијалошка
- Учење по моделу

- Текст метода

АКТИВНОСТИ
а) Ученик
Активно
слушање,памћење,
посматрање,
препознавање,
упоређивање, уочавање,
разликовање, именовање,
разговор,
постављање
питања, замишљање,
описивање, читање,
писање, анализирање,
откривање, закључивање,
образлагање, груписање,
примењивање,
процењивање,
претпостављање,
повезивање са већ
стеченим знањем,
тумачење табела и
графикона, сврставање у
категорије, раздвајање
битног од небитног,
поређење, предвиђање,
сарадња са другим

б) Наставник
Припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавање, иницирање,
слушање,
праћење,
процењивање,
идентификовање,
поређење,
одлучивање,
разговор, читање

РЕСУРСИ
- Ученици
- Наставници
- Родитељи
- Учионица
- Дидактичка
средства и
материјали
- Уџбеници
- Искуство ученика
- Фотографије
- Слике
- Краћи текстови
- Апликације

НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
ИСХОДА
Формативно,
свакодневно оцењивање
усмених
одговора
ученика;
Сумативно оцењивање;
Идентификација
ситуација у којима ће
ученици
стећи
и
показати понашање у
складу са прописаним
исходима.;
Инструменти
за
проверавање
остварености
прописаних
исхода
(разговор, посматрање,
петнаестоминутне
провере знања, тематске
провере
знања,
полугодишња
и
годишња провера
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ученицима, лоцирање на
историјској и географској
карти...

знања);
Редовна израда домаћих
задатака;
Индивидуални рад –
израда паноа, ленти
времена, ППТ,
Сналажење на карти;
Самоевалуација и
евалуација на крају
месеца и током
појединих часова;

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку,
техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним
окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку културу рада.
Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе техничког и информатичког
образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери
реализовани, као и да ученици:
- стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање,
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- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном
животу,
- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ),
- сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота,
- упознају
рад
на

рачунару,
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- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет,
- развијају стваралачко и критичко мишљење,
- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану рада и афирмишу креативност
и оригиналност,
- развијају психомоторне способности,
- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада,
- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима,
- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,
- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,
- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртежи),
- стекну знања за коришћење мерних инструмената,
- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,
- препознају ограниченост природних ресурса,
- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору,
- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе),
- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара,
- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој друштва,
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- примењују мере и средства за личну заштиту при раду,
- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења,
- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ

Ученици треба да:
- прошире знања о основним командама оперативног система,
- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште,
- рошире знања о коришењу основних програма за обраду текста, табела и слике,
- обуче се за припрему презентација,
- упознају подсистеме електроенергетског система,
- стекну појам о дистрибуцији електричне енергије,
- упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених електроматеријала,
- упознају основне електротехничке симболе,
- науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду,
- стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола,
- упознају основне делове електротермичких и електодинамичких апарата и уређаја у домаћинству,
- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате,
упознају основне електронске елементе,
- науче симболе и шеме у електроници,
- схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству,
- развију конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и електронских уређаја и апарата према
одговарајућим шемама.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Разред и одељењe: осми
Годишњи фон часова: 34
Недељни фонд часова: 1
Циљ: 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.
ОБЛАСТ/
ТЕМА

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

ИКТ

Примена формула за израчунавање статистика.
Сортирање и филтрирање података.
Графичко представљање података.
Форматирање табеле (вредности и ћелија).

ИСХОДИ
(Ученик ће бити у стању да...)
– унесе и мења податке у табели;
– разликује типове података у
ћелијама табеле;
– сортира и филтрира податке по
задатом критеријуму;
– користи
формуле
за
израчунавање статистикe;
– представи визуелно податке на
oдговарајући начин;
– примени основне функције
форматирања табеле, сачува је у
PDF формату и одштампа.

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ
Математика
(решавање проблема,
рад са подацима и
информацијама)
Географија
Историја (статистика,
израда графикона)
Српски
(комуникација)

језик

Рачунарство у облаку − дељене табеле (нивои
приступа, измене и коментари).
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Заштита
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

личних

података.

Права детета у дигиталном добу
Отворени подаци.
Појам и примена вештачке интелигенције
Садашњост и будућност вештачке интелигенције
– етичка питања

Програмски језици и окружења погодни за
анализу и обраду података (Jupyter, Octave, R, ...).
Унос података у једнодимензионе низове.
Једноставне анализе низова података помоћу
библиотечких функција (сабирање, просек,
минимум, максимум, сортирање, филтрирање).
РАЧУНАРСТВО

Графичко представљање низова података.
Унос и представљање табеларно записаних
података.
Анализе табеларно записаних података
Обраде табеларно записаних података
(сортирање, филтрирање, ...).

– приступи дељеном документу,
коментарише и врши измене
унутар дељеног документа;
– разуме на које све начине делимо
личне податке приликом
коришћења интернета;
– разуме потенцијалне ризике
дељења личних података преко
интернета, поготову личних
података деце;
– разуме везу између ризика на
интернету и кршења права;
– објасни појам „отворени
подаци“.
– успостави везу између отварања
података и стварања услова за
развој иновација и привредних
грана за које су доступни
отворени подаци;
– унесе серију (низ) података;
– изврши једноставне анализе низа
података (израчуна збир, просек,
проценте...);
– графички представи низове
података (у облику линијског,
стубичастог или секторског
дијаграма);
– унесе табеларне податке или их
учита из локалних датотека и
сними;
– изврши основне анализе и
обраду табеларних података (по
врстама и по колонама,
сортирање, филтрирање...).

Техника
технологија
(дигитална
комппетенција)

и

Биологија (одговоран
однос према здрављу,
естетичка
компетенција)

Енглески
(комуникација)

језик

Математика
(решавање проблема)
Сви предмети (рад са
подацима
и
информацијама)
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ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

Онлајн упитник (креирање − типови питања,
дељење − нивои приступа и безбедност).
Онлајн упитник (прикупљање и обрада података,
визуaлизација).
Отворени подаци.
Инфографик.
Управљање дигиталним
(програмирање уређаја).

уређајима

Фазе пројектног задатка од израде плана до
представљања решења.

– изврши анализе које укључују
статистике по групама;
– сарађује с осталим члановима
групе у свим фазама пројектног
задатка;
– сараднички осмисли и спроведе
фазе пројектног задатка;
– самовреднује своју улогу у
оквиру пројектног задатка/тима;
– креира рачунарске програме који
доприносе решавању пројектног
задатка;
– поставља резултат свог рада на
интернет ради дељења с другима
уз помоћ наставника;
– вреднује своју улогу у групи при
изради пројектног задатка и
активности за које је био
задужен.

Сви
предмети
(вештина сарадње,
дигитална
компетенција)

58
0

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Р.
Б.

ОБЛАСТ/
ТЕМА/
МОДУЛ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋАУЧЕНИКА
Знање и разумевање

ИСХОДИ
У оквиру области/теме ученица/ученик
ће бити у стањуда:

Основни ниво

 повеже различите видове
музичког
изражавања
са
друштвено-историјским
амбијентом у коме су настали;
М.К.1.1.2. опише основне
 уочи основне карактеристике
карактеристике:
музичког стваралаштва у
романтизму,импресионизму и
• музичких инструмената исастава;
савременом добу;
• историјско-стилских периода;
 препознаје националне игреу
делима уметничке музике;
• музичких жанрова;
 наведе изражајна средстава музичке
уметности
карактеристична
за
• народног стваралаштва.
период романтизма, импресионизма
Средњи ниво
и савременог доба;

разликује музичке форме
У области Знање и разумевањеученик уме
романтизма, импресионизмаи
да анализира повезаност:
савременог доба;
М.К.2.1.1.
музичких
елемената
и  идентификује репрезентативне
музичке
карактеристика музичких инструмената са
музичком
У области Знање и разумевањеученик уме
да:

1.
ЧОВЕК
И
МУЗИКА

Компетенција
за
учење,
одговорно
учешће
у
демократском
друштву, естетичка
компетенција,
комуникација, рад с
подацима
и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња, дигитална
компетенција
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изражајношћу (на пример, брз темпо са
живахним карактером);
М.К. 2.1.2. структуре и
драматургије одређеног музичкогжанра (на
пример, оперски
финале са догађајима у драми);

примере
најзначајнијих
представника
романтизма,
импресионизма и савременог
доба;
 идентификује елементе музике
ранијих епоха каоинспирацију у
музици савременог доба.

М.К. 2.1.3. облика народног музицирања
са специфичнимконтекстом народног
живота.
Напредни ниво
У области Знање и разумевањеученик:
М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке
писмености иизвођачких састава у оквиру
музичког дела;
М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене
околности настанка жанра и облика
музичког
фолклора;
М.К. 3.1.3. критички и аргументовано
образлаже својсуд;
М.К. 3.1.4. уме креативно да
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комбинује изражајне музичке елементе
у
естетичком контексту(одређени
музички поступак
доводи у везу са жељеним
ефектом).
Знање и разумевање
Основни ниво
У области Знање и разумевањеученик
уме да:
2.
МУЗИЧК
И
ИНСТРУ
МЕНТИ

Компетенција за учење,
одговорноучешће у
демократском друштву,
естетичка компетенција,
комуникација,
рад
с
подацима и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња, дигитална
компетенција

М.К.1.1.2. опише основне
карактеристике;
• музичких инструмената и
састава;
• историјско-стилских периода;
• музичких жанрова;

У оквиру области/теме ученица/ученик
ће бити у стањуда:
 препозна
врсту
дувачких
инструмента по изгледу извуку;
 опише начин добијања тонакод
дувачких инструмената.

• народног стваралаштва.
Средњи ниво
М.К.2.1.1. музичких елемената и
карактеристика музичких инструмената
са музичком изражајношћу (на пример,
брз темпо са живахним карактером).

58
3

Напредни ниво
М.К. 3.1.1. зна функцију елемената
музичке писмености иизвођачких
састава у оквиру музичког дела.
У оквиру области/теме ученица/ученик
ће бити у стањуда:

Слушање музике
Основни ниво
У области Слушање музике ученик
уме, на основу слушањамузичких
примера да именује:

3.

Компетенција за учење,
одговорноучешће
у
демократском друштву,
СЛУШ естетичка компетенција,
АЊЕ
комуникација, рад с
МУЗИК подацима
и
Е
информацијама,
решавање
проблема,
сарадња,
дигитална
компетенција

М.К. 1.2.1.
елементе;

музичке

изражајне

М.К. 1.2.2. извођачки састав; М. К.
1.2.3. музичке жанрове;
М.К. 1.2.4.
фолклор.

српски

музички.

Средњи ниво
У области Слушање музикеученик
уме да:

 наведе изражајна средстава музичке
уметности
карактеристична
за
период романтизма, импресионизма
и савременог доба;
 разликује музичке форме
романтизма, импресионизмаи
савременог доба;
 идентификује репрезентативне
музичке примере најзначајнијих
представника
романтизма,
импресионизма и савременог
доба;
 идентификује елементе музике
ранијих епоха каоинспирацију у
музици савременог доба;
 препозна врсту дувачких
инструментпо изгледу и звуку.

М.К. 2.2.1. опише и анализира
карактеристике звучног примеракроз
садејство опажених
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музичких елемената (на пример,
узбуркана мелодија као резултат
специфичног ритма, темпа, агогике,
динамике, интервалске структуре);
М.К. 2.2.2. препозна
одређеног жанра.

структуру

Напредни ниво
У области Слушање музике ученик уме
да анализира слушнипример и открије
везу опажених карактеристика са:
М.К. 3.2.1. структуралном и
драматуршком димензијом
звучног примера;
М.К: 3.2.2 жанровским и
историјско-стилским контекстом
звучног примера;
М.К. 3.2.3. контекстом настанкаи
примене различитих облика музичког
фолклора.

4.

ИЗВОЂ
ЕЊЕ
МУЗИК
Е

Компетенција за учење,
одговорноучешће
у
демократском друштву,
естетичка компетенција,

Музичко извођење
Основни ниво

У оквиру области/теме ученица/ученик
ће бити у стањуда:
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комуникација, рад с
подацима
и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња, дигитална
компетенција

У области Музичко извођењеученик
уме да:
М.К. 1.3.1. пева једноставне
дечије, народне или популарне
композиције;
М.К. 1.3.2. изводи једноставнедечије,
народне или популарнекомпозиције
на бар једном инструменту.
Напредни ниво
У области Музичко извођењеученик
уме да:
М.К.3.3.1.
изведе
разноврсни
музички репертоар певањем и
свирањем као солиста и у школским
ансамблима.

 изводи музичке примере користећи
глас, покрет и инструменте,
сaмoстaлнo и угрупи;
 изрази
доживљај
музике
језиком других уметности(плес,
глума, писана или говорна реч,
ликовна уметност);
 учeствуje у шкoлским
прирeдбама
и
мaнифeстaциjaма;
 примењује принцип сарадњеи
међусобног подстицања у
заједничком музицирању;
 понаша се у складу са
правилима музичког бонтона у
различитиммузичким
приликама;
 критички просуђује утицајмузике
на здравље.

Знање и разумевање
Основни ниво
У области Знање и разумевањеученик
уме да:
МК.1.1.1 препозна основне елементе
музичке писмености
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Музичко

стваралаштво

Основни ниво
У области Музичко стваралаштво
ученик уме да:
М.К.1.4.1.
направи
музичке
инструменте користећи предметеиз
окружења;

5.

Компетенција за учење,
одговорноучешће
у
демократском друштву,
естетичка компетенција,
комуникација, рад с
подацима
и
информацијама,
решавање
проблема,
сарадња,
дигитална
компетенција

М.К.1.4.2. осмисли мање музичкецелине
на основу понуђених модела;
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и
мелодијско-ритмичкедеонице
на
направљеним
музичким
инструментима;
М.К. 1.4.4. учествуе у одабирумузике
за дати жанровски и историјски
контекст.
Напредни ниво

У оквиру области/теме ученица/ученик
ће бити у стањуда:
 користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких целина
кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;
 комуницира
у
групи
импрoвизуjући мање музичке
целине глaсoм,инструмeнтом
или
пoкрeтом;
 учествује
у
креирању
шкoлских прирeдби, догађаја
и пројеката;
 користи могућности ИКТ-а за
самостално истраживање,извођење и
стваралаштво.

У области Музичко стваралаштво
ученик уме да:
М.К.
3.4.1.
осмишљава
пратеће
аранжмане за Орфов инструментаријум
и друге задате
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музичке инструменте;
М.К. 3.4.2. импровизује и/или
компонује мање музичке целине
(ритмичке и мелодијске) у оквиру
различитих жанрова и стилова;
М.К. 3.4.3. осмисли музику за
школску представу, приредбу или
перформанс.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Разред: осми
Годишњи
фонд
часова: 34 Недељни
фонд часова:1

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

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

89

р.бр.
1.

2.

ИСХОДИ
– бира одговарајући прибор,
материјал, технику, уређај и
апликативни програм за
изражавање идеја, имагинације,
емоција, ставова и порука;

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

НАСТАВНА
ТЕМА/
Композиција

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

и

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
1.Компетенција за целоживотно учење
2.Комуникација 3.Рад с подацима и
информацијама 4.Дигитална компетенција
6.Сарадња 7.Одговорно

учешће у демократском друштву
8.Одговоран однос према здрављу
9.Одговоран однос према околини
10.Естетичка компетенција

–

90

3.

– примењује знања о елементима

и принципима компоновања у
стваралачком
раду
и
свакодневном животу;

4.

– реализује једноставне ликовне

5.

– дискутује аргументовано о

6.

– прави презентације усклађујући

пројекте, самостално
сарадњи са другима;

и

у

Наслеђе

Културна баштина
(значај, заштита и
промоција
наслеђа).
Најзначајнија
уметничка
остварења
и
уметници,
локалитети
и
споменици
на
територији Србије
и у свету.

својим и радовима других
уважавајући
различита
мишљења;

слику и текст и приказујући
кључне
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7.
8.

податке
и
визуелне Комуникација
информације;
– тумачи
садржаје
одабраних уметничких
дела и одабрану визуелну
метафорику;
– разговара
о
значају
културне баштине за лични
развој, развој туризма и
очување
културног
идентитета земље.

Декодирање
слике
(теме,
мотиви, поруке,
метафора,
алегорија,
пиктограми...).
Пројекти (цртеж,
слика, скулптура,
дигитална
фотографија,
филм, анимација,
игрице,
стрип,
графити, мурали,
инсталације,
шминка и боди
арт,
одевне
комбинације
и
детаљи...).
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном и средњем образовању и васпитању јесте
да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски
хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног).
То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској,
социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже
у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји
показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве)
обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско
образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном
плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са
светом, с другим људима и са собом).
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;
- 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.
Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном
(симбиотичком, спиралном) принципу.То значи да се у сваком разреду одабирају одређени раније
уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема, које ће се током дате године школовања низати у
сукцесивном следу, врши активизација претходно стечених знања и формираних умења. 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 и у
средњој школи узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на начелима теолошке научне систематике.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(1 час недељно, 34 часа годишње)
Циљ и задаци
Циљ
Циљ предмета је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију , вештине и усвоје вредности
које су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву.
Задаци :
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе грађанског
васпитања сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани;
- разумевање концепта универзалности права детета;
- стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом свету;
- подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета;
- упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета;
- упознавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у свом раду баве
унапређивањем положаја деце;
- упознавање са местом, улогом и значајем институција и организацијакоје се у свом раду баве
унапређивањем положаја деце у Србији;
- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце;
- разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у унапређивању
положаја деце у једном друштву;
- идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активну улогу у
унапређивању положаја деце у друштву;
- разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву;
- унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих медија;
- упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Комуникативна
функција

Језички садржаји
Hallo/Servus/Grüß Gott Sarah, wie geht es dir? Guten Tag, Frau
Bauer, wie geht es Ihnen? Danke, (mir geht es) sehr gut/ prima/ nicht
schlecht. Leider schlecht. Es geht.
Ich freue mich, dich kennen
zu lernen. Freut mich! Es
war schön. Ich hoffe, dich
wiederzusehen.
Bis bald! Bis dann!

ПОЗДРАВЉАЊЕ
И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ
И
ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ

Ist Marion dein Vor- oder
Nachname? – Mein Vorname.
Und wie ist dein Nachname? –
Kruggel.
Seit wann leben sie in Deutschland? Sie sind vor 20 Jahren nach
Beschreib deine neue Mathelehrerin. Wie sieht sie aus? – Sie ist groß
und schlank, hat rote lockige Haare und wunderschöne grüne Augen. Sie
ist sehr gut und kann gut mit Schülern umgehen.
Wie ist er? – Fleißig, zuverlässig, ordentlich, humorvoll und hilfsbereit.
Wer ist der Junge, der neben Maria steht? Das ist
Markus, den ich unlängst kennen gelernt habe. Fast
food ist ungesund. Pommes sind zu fett und zu salzig.
Trotzdem esse ich sie gern.

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

Dein Zimmer ist aber schön gemütlich. Es ist groß und hell, modern
eingerichtet. Das Sofa, das in der Ecke steht, ist sehr bequem. Am
besten gefällt mir der Balkon und der Blick von hier oben.

Es ist gesund, viel Obst zu essen, Sport zu treiben.
Um wieviel Uhr treffen wir uns heute vor dem Kino? Um halb acht
oder? Kommst du mit? – Du kannst den Bus Nummer 78 nehmen. Er
fährt direkt zum Kino. Dort sehen wir uns, bis dann.
Ich habe einen Praktikumsplatz in Berlin bekommen und muss
Deutsch lernen, kannst du mir eine gute Sprachschule empfehlen?
ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И
САВЕТА,
УПУЋИВАЊЕ
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ

Kommst du morgen zu unserer Party? – Danke für die Einladung.
Leider kann ich nicht kommen, denn ich bin am Samstag bei meinen
Großeltern. Sie feiern ihren Hochzeitstag./ Danke für die Einladung,
ich komme gerne.
Wir gehen morgen ins Konzert. Hast du Lust mitzukommen?/ Hast du
Kannst du/Könntest du etwas langsamer/leiser
sprechen? Ich verstehe dich nicht. Könnten Sie
das Fenster aufmachen, es ist zu warm hier?

Ich bitte dich um Hilfe. Ich
ИЗРАЖАВАЊЕ
МОЛБИ, bitte dich, mir zu helfen. Lass
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, mich in Ruhe! Lass mich
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И (bitte) ausreden!
Ergänze die Sätze! Antwortet auf die Fragen! Ordne die Texte den Fotos
zu. Unterstreiche alle Adjektive.
Die Flаschen gehören in diesen Container. Diese Tabletten solltest
РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ du dreimal täglich einnehmen. Füllen Sie dieses Formular aus. Du
solltest weniger Süßigkeiten essen und viel Wasser trinken.
УПУТСТАВА
Wie lange brauchst du bis zur Schule? Ich brauche eine halbe Stunde
zu Fuß. Aber wenn ich mit dem Bus fahre, (dann) brauche nur 10
Minuten.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

Die Schüler in Indien tragen Uniformen wie
die Schüler in England, nicht wahr? Wenn du
dich nicht regelmäßig bewegst, kannst du nicht
gesund bleiben.
Mein Vater geht montags ins Schwimmbad
Еs war nett von dir, dass du auf meinen Hund
aufgepasst hast, während ich beim Arzt war. Wo
hast du gewohnt, als du Kind warst?
Hast du dieses Buch schon
gelesen? – Ja, vor 3 Jahren.
Nach 8 Jahren hat er aufgehört
Basketball zu trainieren.
Wie hast du deine Ferien verbracht? – Zuerst bin ich mit meinen

Ich gehe morgen zum Zahnarzt, denn ich habe starke Zahnschmerzen.
Unsere Tante Maria kommt in zwei Stunden zu uns. Ich muss
noch schnell einkaufen gehen. Sie isst gern Eis. Nach dem
Studium wirst du bestimmt bei deinem Vater in der Firma
arbeiten.
ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ
(ПЛАНОВА,
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСОВАЊА,
ПОТРЕБА, ОСЕТА И

Ich vermute, dass er im Ausland studieren wird.
Ich glaube, der Regen hört bald auf. Ich hoffe, der Regen wird bald
aufhören. Ich hoffe, dass der Regen bald aufhört. Dann können wir
Wofür interessierst du dich? Woran bist du interessiert? - Ich möchte
gern Wasserski fahren. Ich würde das gern versuchen. Weißt du
zufällig, wo man das lernen kann?
Ich habe keinen Hund, aber ich hätte gern einen. Dann würde ich
mit ihm jeden Tag spazieren gehen/ Gassi gehen. Hast du ein
Hobby? – Eigentlich nicht, aber ich habe eine Sammlung von
Postkarten von Belgrad.
Bist du müde? – Ja sehr, und es ist mir kalt. Vielleicht habe ich
Können/Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Stadion komme?
Entschuldigung, wo ist die nächste Bushaltestelle? – Gehen Sie
nur geradeaus und dann die zweite Straße links. Wo finde ich den
Hauptbahnhof?

ИСКАЗИВАЊЕ
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И
УПУТСТАВА ЗА

Was ist dieses weiße Gebäude
gegenüber dem Rathaus? Wir
sind
an
der
Donau
vorbeigefahren.
Der Schulleiter hat Handyverbot eingeführt. Wir müssen unsere Handys
vor dem Unterricht ausschalten und auf dem Tisch liegen lassen. Wie
sind die Regeln an deiner Schule?

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА

Du darfst diese Grünfläche nicht betreten. Das ist nicht
gestattet. An Regeln muss man sich halten. Meine Eltern
haben mir verboten, ins Konzert zu gehen, weil ich
morgen einen Mathetest schreibe.
Wessen Schultasche ist das? – Peters, denke ich. Er sitzt hier.
Gehört das Auto Marions Vater? Gehört
das Auto dem Vater von Marion? Das ist
meine Sonnenbrille.
Er ist der Onkel meines besten Freundes/ von meinem besten Freund.

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА И

Ist das dein Fahrrad? – Ja, (es ist) meins. Du kannst
es haben und fahren, wenn du willst. Der Pulli

Was machst du in deiner Freizeit
am liebsten? – Skaten. Mir gefällt
dieser Song sehr. Der Sänger ist
einfach
Spitze.
Ich
finde
Schwimmen sehr gesund.
Ich mag Skilaufen, ich freue mich immer über die
ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА Winterferien, wenn wir in die Berge fahren. Ich liebe
Tiere. Deshalb helfe ich oft in einem Tierheim.
И НЕДОПАДАЊА

Ich denke/meine/glaube/vermute, dass Fast Food der Gesund
schaden kann. Ich finde, Fast Food kann auch schmecken. Ich teile a
deine Meinung. Meiner Meinung/Ansicht nach gibt es in Deutsch
das beste Brot.
Ist Novak nicht unser erfolgreichster Sportler?
Doch / Da teile ich nicht deine Meinung. Paris ist
die schönste Metropole, nicht wahr?
Wie viele Einwohner hat
Belgrad? Etwa 1,7 Millionen.
Der Rhein ist mehr als 1200 m
lang.

ИЗРАЖАВАЊЕ
МИШЉЕЊА

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ,
ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА

Wie hoch ist das höchste Gebäude der Welt? – 829
Meter, das ist ein Wolkenkratzer in Dubai. Wie groß
bist du? – 1,87.
Er wohnt im fünften Stock.

РУСКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(годишњи

фонд

–

68

часова;

2

часа

недељно)

ЦИЉ: Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних
знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика
оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном
наслеђу.

Р. БР.

1.

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

Разговор са ученицима

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција
Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција

2.

Иницијални тест

3.

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Урок 1
Одговоран однос према околини;
В
международном Предузимљивост и оријентација ка
молодёжном легере
предузетништву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција

СТАНДАРДИ
УЧЕНИКА

ПОСТ

ДСТ.2.1.1. – ДСТ.2.1.5.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.2.2.1. – ДСТ.2.2.4.
ДСТ.2.3.2.

ДСТ.2.1.1. – ДСТ.2.1.5.
ДСТ.1.1.10.
ДСТ.2.2.1. – ДСТ.2.2.4.
ДСТ.2.3.2.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3, 2

4.

5.

6.

Чтение

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

Контрольная работа

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Одговоран однос према околини

Урок 2
СМИ в нашей жизни

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

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.6.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.11.
ДСТ.2.1.17, ДСТ 2.1. 19
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.2 – ДСТ 2.3.5.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.7.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3, 2

Мы повторяем

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција

8.

Письменная работа

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Одговоран однос према околини

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.

9.

Урок 3

Компетенција за учење;

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.

7.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.6
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.11.
ДСТ.2.1.17 , ДСТ 2.1. 19
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.26
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.3

Планы на будущее

10

ТРКИ

Одговорно
учешће
у
демократском друштву;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција

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

ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3
2.3.8.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3
2.3.8.

12

14

Урок 4
Из прошлого в будущее

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

Мы повторяем

Компетенција за учење;
Одговорно
учешће
демократском друштву;
Рад
са
подацима
информацијама;
Решавање проблема;

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.7.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.6.
у ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.12.
ДСТ.2.1.16, ДСТ 2.1. 19
и ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.7.

Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Сарадња

ТРКИ

Контрольная работа

15

16

Письменная работа

Урок 5
Российский рок

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

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3
2.3.8.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.7.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.8.

Сарадња;
Дигитална компетенција

17

ТРКИ
Систематизация

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

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА
РАДА
Током
часа
се
препоручује
динамично смењивање
техника / активности
које не би требало да
трају дуже од 15
минута.
1.
Слушање
и
реаговање на команде
наставника или са
траке (слушај, пиши,
повежи, одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај,
сеци,
боји,

Слушање,
памћење,
примењивање
претходно
стечених
знања,
записивање,
уочавање,
читање,
дискутовање,
описивање, одговарање на
питања,
постављање
питања,
упоређивање,
разговор,
закључивање,
разликовање, посматрање.

ДСТ.2.1.1 – ДСТ.2.1.8.
ДСТ.2.1.9 – ДСТ.2.1.15.
ДСТ.2.1.16 – ДСТ 2.1. 2
ДСТ.2.1.24 – ДСТ 2.1.27
ДСТ.2.1.28 – ДСТ 2.1.31
ДСТ.2.2.1 – ДСТ 2.2.4.
ДСТ.2.3.1 – ДСТ 2.3.8.

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА

Припремање,
организовање,
посматрање,
праћење,
објашњавање, помагање,
показивање,
вођење,
подстицање, предвиђање,
проверавање, вредновање,
саопштавње, иницирање,
слушање.

РЕСУРСИ

- ученици
- наставни
- родитељ
- учиониц
- дворишт
- дидакти
материјал
- уџбениц
- фотогра
- интерне
- искуство

отвори/затвори свеску,
итд.).
2.
Рад
у
паровима, малим и
великим
групама
(мини-дијалози, игра
по улогама, симулације
итд.)
3.
Мануалне
активности
(израда
паноа,
презентација,
зидних новина, постера
за
учионицу
или
родитеље и сл.)
4. Вежбе слушања
(према
упутствима
наставника или са
траке повезати појмове
у вежбанки, додати
делове
слике,
допунити
информације,
селектовати тачне и
нетачне
исказе,
утврдити хронологију
и
сл.)
5.
Игре
примерене узрасту
6. Певање у групи
7.
Класирање
и
упоређивање
(по
количини,
облику,
боји,
годишњим
добима,
волим/не
волим, компарације…)
8. Решавање "текућих
проблема" у разреду,
тј. договори и минипројекти
9. Цртање по диктату,
израда
сликовног
речника
10. "Превођење" исказа
у гест и геста у исказ
11.
Повезивање
звучног материјала са
илустрацијом
и
текстом,
повезивање

наслова са текстом или
пак именовање наслова
12.
Заједничко
прављење
илустрованих
и
писаних
материјала
(извештај/дневник са
путовања,
рекламни
плакат,
програм
приредбе или неке
друге манифестације)
13.
Разумевање
писаног
језика:
уочавање
дистинктивних
обележја која указују
на
граматичке
специфичности (род,
број, глаголско време,
лице…)
а. препознавање везе
између група слова и
гласова
б.
одговарање
на
једноставна питања у
вези
са
текстом,
тачно/нетачно,
вишеструки избор
ц.
извршавање
прочитаних упутстава
и наредби
14. Увођење дечије
књижевности
и
транспоновање у друге
медије: игру, песму,
драмски
израз,
ликовни израз.
15.
Писмено
изражавање:
повезивање гласова и
групе
слова
замењивање
речи
цртежом или сликом 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, претплату на
дечији часопис или сл,
налепнице за кофер) писање честитки и
разгледница - писање
краћих текстова

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ
ЦИЉ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Циљ предмета физичког васпитања –изабрани спорт је да ученици задовоље своја
интересовања, потребе за стицањем знања,способности за бављење спортом и да
стечена знања примењују у животу а све у циљу развијања културе неопходне за
очување здравља.
ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Развој и одржавање моторичких способности ученика,
Учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта,
Стицање теоријских знања у изабраном спорту,
Познавање правила такмичења у изабраном спорту,
Формирање навика за бављење изабраним спортом,
Социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према
учесницима,
такмичења,
Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово
подстицање да се баве спортом.

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
(1 час недељно, 34 часа годишње)
Циљ и задаци

Циљ изучавања предмета свакодневни живот у прошлости јесте
проширивање знањa из области опште културе и оспособљавање ученика да,
упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у
коме живе и развију свест о континуитету и разноврсности историјских појава и
процеса. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике
друштвених и културних промена и да науче како да сагледају себе у односу према
„другом” како би сопствени идентитет потпуније и целовитије интегрисали у шири
контекст разуђене и сложене садашњости.
Задаци предмета су да ученици, посредством наставе, која је усмерена упознавању
различитих елемената свакодневног живота, као што су односи у породици,
исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање и друго, уоче њихову
условљеност историјским догађајима и процесима. Концепција наставе овог
изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима
свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, с намером да се уоче
њихови заједнички именитељи и препознају различитости које постоје у датом
историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи.
Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању
овог предмета, ученици треба да овладају елементарним знањима о прикупљању
историјске грађе и да развију критички однос према тој грађи и другим остацима
прошлих времена.
Oперативни задаци
Ученици треба да:
 разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости
 усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у
прошлости
 стекну знања о свакодневном животу у Европи и свету од краја XIX до краја
XX века
 стекну знања о свакодневном животу код Срба од краја XIX до краја XX
века
 усвоје и прошире знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у
свакодневном животу људи некад и сад
 развијају истраживачку радозналост
 развијају способност повезивања знања из различитих области.
ЦРТАЊЕ , СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
(1 час недељно, 34 часа годишње)
Циљ:
Циљ изборног предмета цртање, сликање и вајање јесте да пробуди још
више стваралачко мишљење и деловање из области ликовне културе.
Задаци:




Стварање још већих услова да ученици у процесу реализације задатог
садржаја користе различите технике, средства и материјале за рад и да још
више упознају њихова визуелна и ликовна својства.
Могућност да према свом нахођењу, интересовању и могућностима изаберу
онај вид ликовног стваралаштва који им највише одговара и где ће себе
препознати као будуће а можда и велике ствараоце

Оперативни задаци:
Ученици треба да :
Развију ликовно естетски сензибилитет 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 способност за самостално откривање визуелних појава и
законитости света облика ;светло-тамно, облик-боја простор-композиција .
Посматрају и естетски доживљавајудела ликовних уметности
Развијају љубав према ликовном наслеђу
Оспособе се за стваралачко преношење визуелно ликовних ускустава у
природно-друштвено научна подручја и тако развију интересовање за
унапређење културе живљења .
Развијају стваралачки однос према околини и веће компентенције визуелног
мишљења .
Развију осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно техничких средстава.

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Допунска настава
Допунска настава се организује за ученике који - из објективних разлога - у
редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмскотематских подручја.
Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока
заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски
рад На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара
посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени
недостаци у знању, умењу и вештини ученика.
Допунска настава се реализује у млађим разредима за предмете српски језик и
математика, у старијим разредима за све предмете по предвиђеном броју часова у
расподели задужења наставника у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. При
организовању допунске наставе поштују се јасна педагошка опредељења приликом
избора ученика за допунску наставу. Како организација рада не може бити као у
редовној настави треба одредити место извођења (мање групе у учионицама).
Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради спречавања
неуспеха. Због тога је потребно:
-извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех и предузму
превентивне стручне мере како не би дошло до неуспеха,

-допунску наставу изводиће, као и до сада, наставник који ученицима предаје тај
предмет изузетно и дтруги наставник ако је то организационо боље за ученике и
наставнике
-на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада
Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених
програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и
програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с друкчијим очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарочито
треба водити рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за
показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена).
Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се
уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада
одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван
редовне наставе. Током даље редовне наставе такве ученике не треба испуштати из
вида, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити ученицима да
градиво савладају на редовним часовима.

Додатна настава
За додатни рад опредељују се ученици од IV до VIII разреда изнадпросечних
способности и посебних интересовања, односно за продубљивање и проширивање
знања из свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе.
То су они ученици чија се знања, интересовања и даровитост изразитије
испољавају већ у I, II и III разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу
наставници разредне наставе и педагошко-психолошка служба школе све до IV
разреда када се први пут организује додатни рад (изводи се све до завршног
разреда).
Додатни рад се организује и изводи за ученике од IV до VIII разреда, један час
недељно током целе наставне године. Изузетно је важно да се започета динамика
додатног рада одржи док се не реализује утврђени програм. Уколико се, изузетно,
додатни рад организује само у једном делу наставне године, пожељно је да се
интересовање даровитих ученика за овај рад доцније не гаси, односно да се они
подстичу на самостални рад другим формама рада (нпр. појачаном
индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем посебних задатака,
ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.).
Додатни рад - заснован на интересовању ученика за проширивање и
продубљивање знања, умења и вештина - непосредније активира ученике и
оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на
стваралачки рад и упућује на самостално коришћење различитих извора сазнања.
Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким, индивидуалним и групним
радом ученици користе у редовној настави, слободним активностима и у другим
приликама (конкурси, такмичења, школске и друге приредбе). Ученике који се
посебно истичу у додатном раду треба и посебно стимулисати (похвале, награде,
стипендије за даље школовање, упис у одговарајућу средњу школу и др.).
Уочавање потенцијално даровитих ученика у овој области остварује се
непосредним праћењем од стране наставника разредне и предметне наставе,
анализом радова ученика и остварених резултата на смотрама, такмичењима,

интервјуисањем ученика и родитеља и применом одређених инструмената од
стране школског психолога-педагога. На основу добијених резултата праћења и
испитивања, интересовања и жеља даровитих ученика и напред наведених
оријентационих садржаја, наставник заједно са ученицима утврђује (конкретизује)
програм додатног рада с групама или појединим даровитим ученицима. Програмом
рада обухватају се сегменти оријентационих садржаја програма (зависно од
интересовања и жеља ученика: сва подручја или само одређене тематске целине
или и мањи делови програма. То значи да наставник није обавезан да с појединцем
или групом ученика оствари оријентационе програмске садржаје у целини. Битно је
да планирани програмски садржаји буду у складу са интересовањима и жељама
ученика, као и са расположивим годишњим фондом часова.
Улога наставника у додатном раду је специфична. У сарадњи са учеником
(евентуално - родитељима и школским педагогом - психологом) наставник утврђује
конкретан програм додатног рада. Реализујући програм додатног рада, наставник за
сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и методе
рада, пре свега оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале
ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. Током
додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже рад
појединца или групе: упућује и усмерава, помаже да се дође до правих решења,
закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је
сараднички, непосреднији и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном
поверењу и поштовању.
У додатном раду са ученицима наставник прати и евидентира њихов развој и
напредовање, усавршава утврђене програме, открива нове могућности
индивидуализације рада (проблемски задаци, истраживачки радови,програмиране и
полупрограмиране секвенце, коришћење различитих извора учења и разних
апарата и техничких помагала и др.), те врши уопштавање и примену стечених
знања, умења и вештина у различитим ситуацијама. Обезбеђује укључивање
ученика у организоване облике рада ван школе (конкурси, смотре, такмичења). За
сваког ученика води досије у који уноси битне податке о његовом напредовању у
развоју, те се стара да тај досије прати ученике пре уписа у средњу школу.
8. Ученици се самостално опредељују за додатни рад из предмета интересовања
(могубити мотивисани, али никако присиљавани на то). Приликом опредељивања
ученика за додатни рад, објективно треба проценити мотиве који су утицали на
њихову одлуку. Ученик остаје укључен у додатни рад онолико времена (година)
колико жели. Посебно треба водити рачуна о томе да се даровити ученици не
оптерећују изнад њихових стварних могућности и жеља.

5. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Културне активности школе остварују се на основу програма културних
активности.Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја
школске године и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе
школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте,
такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и

јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу
утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења школе.
У циљу афирмације културно-уметничког стваралаштва ученика и
активног присуства школе у културном животу друштвене средине, школа у
пригодним приликама, јавно наступа у активностима заједнице и при различитим
културним и јавним трибинама, где манифестује постигнућа ученика и
доприносе културном животу средине. Носилац активности на овом
послу су секције и то: музичка, рецитаторска, ликовна, литерарна, драмска,
новинарска, шаховска. Јавни наступи школе су за време Дана школе, Школске
славе Свети Сава, Видовдана, као и другим приликама везаним за значајне датуме
школе и друштвене средине. Установа се редовно укључује у реализацију
активности у оквиру Дечје недеље по програму Министарства просвете. Током
Дечје недеље у школи се реализују садржаји који афирмишу дечја права, дечје
стваралаштво, активности које промовишу дух заједништва, дружења, сарадње,
дељења, дружење деце из школе и вртића, спортске и хуманитарне акције.
Поред програма везаних за јавне наступе на културно-уметничким и
јавним приредбама, ученици учествују и на различитим изложбама ликовних
радова, на литерарним вечерима, посећују позоришне и биоскопске представе,
концерте, музеје и слично. Све активности ове врсте имају поред манифестационог
карактера и задатак да доприносе подизању опште и уметничке културе
ученика и друштвене средине.
Значајни догађаји кoји се обележавају у школи
– 8. септембар – Међународни дан писмености
– 1. октобар – Међународни дан старих људи
– 4. октобар – Дан заштите животиња
– Дечја недеља – Пријем првака у Дечји савез
– 16. октобар – Светски дан хране
– Сајам књига
– Вуков сабор
– Народни обичаји – У сусрет Новој години и Божићу
– 27. јануар – Прослава Савиндана
– 15. фебруар, Сретење – народни обичаји – Сусрећу се зима и пролеће
– 21. фебруар – Међународни дан матерњег језика
– 21. март – Светски дан поезије
– 22. март – Светски дан воде
– 1. април – Априлијада (маскембал)
– 2. април – Међународни дан дечје књиге
– 7. април – Светски дан здравља
– 8. април – Светски дан Рома
– 22. април – Дан планете Земље
– 24. мај – Европски дан паркова
– 25. мај – прослава Дана школе
– 1. јун Међународни дан деце
– 5. јун – Светски дан животне средине
– Свечаност поводом доделе сведочанстава осмацима
– Смотра рецитатора

– Посете позоришним представама

6. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Ради развоја и практиковања здравог начина живота,развоја свести о важности
сопственог здравља и безбедности,о потреби неговања и развоја физичких способности ,као и превенцији насиља,наркоманије,малолетничке деликвенције,школа у
оквиру школског програма реализује и програм школског спорта.Овим програмом
обухваћени су сви ученици од првог до осмог разреда и прилагођени узрасту ученика,полу,физичким предизпозицијама,интересовању и др.
У зависности од располагања одређеним објектима и опремом,стручног кадра,
односно програма физичке активности ученика, сарадњи са родитељима и локалном самоуправом,чине све актере заинтересоване за добробит деце.
Свим ученицима без обзира на пол,узраст,способности и друге разлике,треба
омогућити учествовање и уживање у разним спортским активностима.Школа је
дужна да омогући и организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта.
Спортске активности које ће бити обухваћене у нашој школи,бирају се према т
ренутним расположивим могућностима наше школе.Централна школа у Лајковцу
има још десет издвојених оделења,од тога Бајевац и Боговађа са потпуним осмогодишњим образовањем.Мање - више услови рада у свим школама су исти или слични,сем централне школе где су нешто повољнији,са тенденцијом да у периоду од
два до три месеца буду савим коректни(завршетак хале).
Садржај спортских активности од првог до четвртог разреда заснивао би се на:
игри између "две и четири ватре","малом" фудбалу,стоном тенису,пливању, скијању и у случају нових спортских садржаја.Спортске активности у игри између "две
и четири ватре","малом" фудбалу и стоном тенису реализовале би се у школи или
месној заједници.Програм пливања реализовао би се на летњем распусту(одлазак н
а море,реке,језера,базене и сл.),евентуално током године уз договор са општином
Лазаревац о начину коришћења базена.Програм скијања реализовао би се у оквиру рекреативне наставе током зимског периода или организованог скијања.У свим
овим активностима непходна је сарадња са управом школе,колегама,родитељима,
спортским клубовима и удружењима,локалном самоуправом а све у циљу побољшања и унапређења спортских активности,као и изналажењу нових садржаја.
Када су у питању виши разреди од петог до осмог разреда садржај спортских
активности би се реализовали и то у:одбојци,кошарци,"малом" фудбалу,стоном
тенису,пливању,скијању и у случају нових спортских садржаја.Свим овим спортским активностима бавили би се подједнако и девојчице и дечаци стим што би се г
лавни акценат ставио на децу чија је спортка активност слаба или никаква,односно
обратити пажњу на децу са посебним потребама.Када су у питању спортске игре од
бојка,кошарка,"мали" фудбал, ту се поред школе требају ангажовати и спортски кл
убови.Програм пливања и скијања био би исти као и код млађих разреда.
Како би овај програм заживео и био успешно спроведен неопходна је помоћ
свих актера, од школе,колега,родитеља,спортских клубова и организација, као и ло-

калне самоуправе,месне заједнице и сл.Уколико се укаже потреба,интресовање деце и слично организовали би се нови спортски садржаји, односно постојећи унапредили и побољшали.Посете важним спортским догађајима,правилно информисање и
сл. доприносе да све ово заокружи и постигну што већи ефекти код саме деце како
би се они осећали срећнији,здравији,заитересованији и уживали у свему овоме.

7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈА ДРУГИХ ОБЛИКА
РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
На основу Општег протокола за заштиту деце од злостављања и
занемаривања Републике Србије наша школа је формирала Тим за заштиту ученика
од насиља који је израдио овај Програм, као саставни део Школског програма.
Програмом заштите ученика дефинисане су превентивне активности, као и
кораци и процедуре које се примењују у случају интервенције. Дефинисано је и
шта се сматра насиљем, као и које врсте и облике обухвата.
ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или
потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика.
Облици у којима се јавља насиље су следеће:
 Физичко насиље (ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање,
дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање
врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.)
 Емоционално/психолошко
насиље
(омаловажавање,
етикетирање,
игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање,
подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање,
претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика, као и други облици
непријатељског понашања)
 Социјално насиље (одвајање ученика од других на основу различитости,
довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију,
недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу)
 Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика (сексуално узнемиравање ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича; додиривање,
упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл.; навођење или
приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима, било да
се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или
неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.);








коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике
сексуалне експлоатације)
Насиље коришћењем информационих технологија (електронско
насиље): поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем
веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл.
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције
чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди
деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и
доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на
појединце и установу.
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања
установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој
детета/ученика у свим областима, што, у противном, може нарушити његово
здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој.
Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, да
обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног
развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно
расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или
може, са великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички,
ментални, духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и
пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у
оноликој мери у којој је то изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа
и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне
или сексуалне експлоатације. Ове активности имају за последицу
нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као и моралног,
социјалног и емоционалног развоја детета/ученика.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе
се на:
- право на живот, опстанак и развој
- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података
- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим
Програмом
- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем
и давањем могућности да искажу своје мишљење
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање
квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања
безбедне средине,и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље,
злостављање и занемаривање ученика.

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
-

Упознавање свих актера школе са Програмом за заштиту ученика од насиља
Обезбеђивање веће безбедности ученика у школи и дворишту
Организовање обука за ненасилну комуникацију
Организовање разговора, трибина, изложби и спортских догађаја
Увођење наставних садржаја који се могу користити за превенцију насиља
Увести активно учешће ученика у планирању и реализацији превентивних
активности
Развијање емпатије и солидарности код ученика
Повезивање свих носилаца превенције насиља: Савет родитеља, Школски
одбор, Ученички парламент, Наставничко веће

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
-

-

Упознавање са правилима понашања (Кућни ред школе) и последицама
кршења правила. Активност спроводе учитељи и одељенске старшине на
почетку школске године.
Организовање дежурства наставника и ученика. Ради повећања безбедности
у школи и дворишту су постављене и камере.
Редовно се води Књига дежурства у коју се бележе све активности везане за
нарушавање реда. Евидентирање врши дежурни наставник.
Остварује се сарадња са МУП-ом кроз учешће школског полицајца у
превентивним активностима, као и при интервенцијама у случају насиља.
Сарадња постоји и при одржавању школских прослава и сличних
манифестација. Носиоци ове активности у школи су директор, помоћник
директора и стручна служба.
Реализовање радионица из области Ненасилне комуникације. Носиоци су
учитељи, одељенске старешине и стручна служба.
Сарадња са Центром за борбу против наркоманије и Центром за социјални
рад кроз тематске радионице. Сарадња се одвија преко стручне службе
школе.
Богаћење школске библиотеке едукативним књигама како ненасилно
решити сукобе и популаризовање њиховог читања. У популаризацији
учествују учитељи, одељенске старешине и библиотекари
Учествовање ученика, учитеља и одељенских старешина у хуманитарним
акцијама
Обележавање Дана толеранције. Носиоци активности су учитељи и
одељенске старешине
Организовање ваннаставних активности, као што су........ , од стране
предметних наставника, учитеља и одењенских старешина
Припрема и извођење активности за превенцију насиља, од стране чланова
Ученичког парламента

-

Израда паноа на тему толеранције и штетности психоактивних супстанци.
Носиоци су сами ученици, учитељи, одељенске старешине, предметни
наставници и стручна служба

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
-

Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
Дефинисање корака реаговања у случајевима насиља
Дефинисање нивоа реаговања у случајевима насиља
Сарадња са релевантим службама
Вођење сталне евиденције о случајевима насиља
Подршка деци која трпе насиље
Рад са децом која врше насиље
Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање
Саветодавни рад са родитељима

КТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Поступа се по редоследу поступака у случају интервенције:
- Сазнање о насиљу - откривање је први корак у заштити ученика од насиља.
Одвија се непосредним увидом, или посредно, препознавањем спољашњих
знакова или поверавањем самог детета или треће особе
- Прекидање, заустављање насиља је прва реакција, као и обавештавање
надлежне особе: дежурног наставника, чланова Тима, директора или
помоћника директора, одељенског старешине, ПП службе. Надлежни ће
даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу.
- Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и
смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да је
умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања.
- Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима
у догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова
Тима, ПП служба, одељенски старешина.
- Консултације се обављају након разговора. Консултације су у оквиру
установе: са колегом, Тимом за заштиту од насиља, ПП службом,
директором, дежурним наставником. Анализирају се чињенице, процењује
ниво ризика и прави план заштите. Ако је потребно обављају се
консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад,
здравствена служба). На основу консултација доноси се одлука о начину
реаговања и праћења, као и о одређивању улога, задатака и одговорности у
самом поступању.
- Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се
акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, консултацијама,
закључцима и предложеним мерама. уколико је потребно обавештава се
МУП, Центар за социјални рад. Подношење пријава овим службама је након

-

разговора са родитељима (осим ако се нису одазвали позиву или је у
најбољем интересу дечије безбедности да родитељ не буде укључен)
Праћење ефеката предузетих мера врши Тим за заштиту, водећи рачуна о
интеграцији свих актера у заједницу и о успостављању односа сарадње и
толеранције

Запослени у школи (одељенски старешина, стручна служба, директор) у обавези су
да воде евиденцију о појавама насиља. Ту документацију достављају Тиму за
заштиту који је чува и периодично анализира учесталост, појавне облике и
последице насилних понашања.

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ
СУПСТАНЦИ

УПОТРЕБЕ

ПСИХОАТКТИВНИХ

Програм ће се реализовати кроз редовну наставу, часове одељенског старешине,
секције, предавања (стручњаци из области медицине-спољни сарадници), трибине
на
носиоци
тем
разред
Циљ
активности
у
Стицање основних хигијенских навика
I-IV
одељ.стареш.
„Ш
Опасности неправилног и нестручног коришћења
тет
I-IV
одељ стареш.
лекова
нос
Упознати ученике са појавом да неки млади
ти
V-VIII
одељ.стареш.
користе ПАС
кор
Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа
иш
V-VIII
одељ стареш.
које их користе
ће
Оформити фонд знања и навика код ученика који
ња
ће им омогућити да кажу „НЕ“ када се нађу у V-VIII
одељ стареш.
ПА
ситуацији да им се понуди ПАС
Са“
Задаци
Развијање здравог стила живота ученика
Улога правилне исхране за организам
наст. биологије
Препознавање здраве и неисправне хране
наст. биологије
Лекови - хемијске материје (боје , лакови, наст. хемије
пестициди)
Правилно - неправилно коришћење хемијских наст. хемије
материја
Поштовање закона прописа и правила понашања
ППС „радионице"
Шта су правила и вредности
/током године
ППС „радионице"
Шта је одговорно понашање
/током године

предавач: лекар из ДЗ
Лајковац / октобар
Како препознати и одолети притиску да се почне са коришћењем дроге
или ПАС-а
Утицај културе и субкултуре вршњака на
понашање
актив наст. историје
Како потреба да нас други прихвате утиче на Радионица
ППС,ОЗ,
понашање
дискусија
Наставити сарадњу са кадром у полицији и
социјалној служби који је задужен за пружање цео колектив
помоћи школи
Информисање родитеља о порасту насиља међу одељ.
старшина,
школском децом и укљичивање родитеља у рад директор,
на сузбијању оваквог понашања
пом.директора
Зашто је погрешно понашање користити алкохол

8. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Настава може да реализује само један део васпитно-образовних задатака (претежно
образовних) и има одређене ограничености: она недовољно развија самосталност и
иницијативност ученика. У пракси рада наших школа она је још увек претежно
прилагођена просечним ученицима, тако да се школски рад не сме свести само на
наставни рад.
Зато савремена школа има развијен и разгранат читав систем друштвених и
слободних активности ученика које организује самостално или у сарадњи са
другим институцијама и друштвеним организацијама, чиме се омогућује деци да
испоље, задовоље и даље развијају своје друштвене активности, склоности и
интересовања.
Бројне ваннаставне и ваншколске активности се реализују путем:
а) ученичких организација (као одељењски, разредни и школски колективи)
б) заједница (као одељењски, разредни и школски колективи)
ц) слободних активности.
Друштвене и слободне активности треба да стварају услове и погодне животне и
васпитне ситуације за стицање знања и афирмацију ученичких способности, да
васпитавају за друштвену активност и солидарност; да развијају свест о потреби
друштвеног ангажовања у решавању заједничких задатака и проблема; да негују и
развијају патриотску свест ......
Задовољавајући своја разноврсна интересовања, слободно се опредељујући и
удружујући са другима у раду, ученици, самостално и уз помоћ својих наставника,
водитеља програма и инструктора, изграђују веома богат систем интересних
колектива, које називамо - слободне активности ученика. Ти интересни колективи
су секције, групе, дружине, активи, кружоци. Више сродних колектива могу да
чине клубове (клуб младих техничара), друштва (културно-уметничко друштво
школе, спортско друштво школе), ученичке задруге или организације (Покрет

горана, Савез извиђача). Сви они чине једно организационо јединство и део су
васпитно-образовне структуре основне школе.
Слободне активности се групишу у четири подручја, и то:
a) предметне (научноистраживачке),
б) културно-уметничке,
ц) техничке и радно-производне,
д) спортско-рекреативне.
У свескама од прве до осме овог документа, односно Школског програма, за сваки
рзред детаљније су дати начини реализације слободних активности ученика са
конкретним плановима сваке секције односно слободне активности.

9. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз све облике
наставног и ваннаставног рада.
Циљеви и задаци:
- Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове
захтеве и развијати способности и интересовања за поједине делатности.
- Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у
складу са њим усмеравати њихово интересовање
- Откривање ученика који имају сметње у развоју (физиолошком и
психолошком) и рад на њиховом професионалном усмеравању.
- Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу
прикупљања података о занимањима различитог профила
- Оснивање сталног паноа посвећеног професионалној оријентацији
ученика
- Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима,
могућностима и жељама детета.
- Координатори послова из области професионалне оријентације (ПО) су
психолог и педагог, а носиоци послова су разредни учитељи, предметни
наставници и одељењске старешине.
- Сарадници на релизацији овог програма биће спољни сарадници и
родитељи.
- Програм ПО ученика обухвата континуирано праћење психофизичког
развоја ученика у току васпитно образовног рада
- Школа је од прошле школске године ушла у Пројекат ГИЗ БОСС-а
Професионална оријентација на преласку из основне у средњу школу и у
пројекту је је и даље
I-IV разред

На основу досијеа који се отвара при упису у школу врши се континуирано
праћење психофизичког развоја ученика од стране психолога, педагога и учитеља.
Професионално информисање и усмеравање ученика врши се кроз све видове
васпитно образовног рада: кроз редовну наставу, додатни рад, секције, ученичке
екскурзије.

Кроз остваривање програмских садржаја формира се позитиван став према радним
обавезама у породици и школи.
Саветодавним радом са родитељима указује се на њихову улогу у праћењу развоја
деце, неговању позитивног става према учењу и раду и формирању радних навика.
V разред

Наставља се континуирано праћење развоја психо-физичког развоја ученика од
стране психолога, педагога и предметних наставника у оквиру предмета који
предају.
Информисање ученика о занимањима која су повезана са наставним садржајима
одговарајућих предмета, мотивисање за рад и учење
Тема: „Чиме бих волео да се бавим“ час одељ.старешине/фебруар
Актуелизирање наставе и повезивање садржаја са животом (приликом припремања
за час или приликом рада) наставник бира садржаје који указују на одређено
занимање у области предмета који предаје.
Оспособљавање ученика за програмирање својих дневних обавеза и радних
задатака, планирање и коришћење слободног времена.
У раду са родитељима и даље инсистирати на неговању радних навика у породици
и навика учења.
VI разред

Тема: „Шта бих желео да будем кад одрастем час
одељењнског
старешине/април
- Ликовни и литерарни радови на тему професиналне пријентације.
- Утврђивање склоности и интересовања за бављење одређеним пословима кроз
додатни рад и слободне активности.
- Упознавање ученика са значајним факторима успешног избора занимања.
- Професионално усмеравање и откривање талентованих ученика.
- Упознавање родитеља са задацима професионалног васпитања и усеравања
ученика овог узраста- о потреби постепеног повећања обима обавеза у породици у
односу на раније године.
VII разред

Проширивање стеченог знања о занимањима преко наставе хемије која се
појављује као нови предмет.
Запажање и утврђивање ученичких склоности и интересовања кроз садржаје
додатног рада и слободног избора за рад у секцијама.
Упознавање ученика са факторима успешног избора занимања
(социопсихолошки и медицински).
Организацијом додатног рада и других активности пратити склоности и
интересовања талентованих ученика као и успехе које постижу у оквиру
тазличитих такмичења на нивоу школе, Општине и Града.

Упознавање родитеља са њиховом улогом у професионалном опредељивању
деце и сузбијање нереалних амбиција.
Радионице по Пројекту ГИЗ БОСС-а у коме је и наша школа
VIII разред

Тема: „Како замишљам свој будући живот" час одељ.старешине/април
Тема: „ Да ли је професија уско повезана са личношћу" одељ. стар/мај
Упознавање ученика са концепцијом средње школе.
Рад са ученицима који имају проблема у професионалном опредељењу
(професионално саветовање).
Посете установама и радним организацијама са различитим занимањима и
стручним профилима кадрова.
Професионално информисање и усмеравање ученика који имају тешкоће у
развоју и талентованих ученика.
Прикупљање материјала и опремање паноа за информисање ученика о
избору занимања.
Анализа професионалног интересовања ученика и повезивање са стварним
могућностима.
Обавештавање ученика и родитеља о времену и начину полагања испита,
начину попуњавања листе жеља, условима уписа, начину и роковима конкурисања
у средњим школама.

Радионице по Пројекту ГИЗ БОСС-а у коме је и наша школа

10. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Циљеви здравствене заштите:
1. Мотивисање и стицање знања за здраво понашање, ставове и навике, уз потпун
обухват здравствено-васпитним активностима школске деце, школског особља,
родитеља.
2. Унапређење и неговање здравих стилова живота стимулисањем физичке
активности, правилне и уравнотежене исхране, здравог душевног развоја и
избегавање понашања штетног по здравље.
3. Заштита и унапређење репродуктивног здравља, хуманизација односа дечака и
девојчица (односа међу половима), спречавање нежељених трудноћа и њихових
последица, као и полних болести.
4. Адекваном исхраном, другим мерама и континуираним праћењем раста, развоја
и стања ухрањености смањити број деце која су изван граница номограма раста.

5. Обавезном вакцинацијом обухватити најмање 95% популације школске деце
предвиђене „Програмом обавезне имунизације становништва против одређених
заразних болести“, и то на нивоу насеља.
6. Раним откривањем, благовременим лечењем рехабилитацијом за 25% смањити
број деце са коштано – мишићним деформитетима кичменог стуба и стопала.
7. Посебну пажњу посветити раном откривању и благовременом лечењу деце са
хроничним незаразним обољењима (шећерна болест, бубрежна инсуфицијенција,
повишен крвни притисак) и анемије узроковане недостатком гвожђа.
8. Смањити број несрећних случајева, повреда и тровања као водећих узрока смрти.
9. У складу са законом обезбедити адекватне услове за школовање хендикепиране
деце и побољшање квалитета њиховог живота.
.
10. У складу са законом обезбедити побољшање хигијенско-санитарних и
микрокиматских услова у школи, уз адекватну опремљеност учионица до
минимума који чува и унапређује здравље школске деце и обезбеђује успешно
праћење наставног програма.

Мере, активности и поступци за реализацију циљева –програм здравствене
заштите
1. Здравствено васпитање спроводити организованим и систематским радом са
школском децом, школским особљем, родитељима на унапређењу, заштити и
очувању здравља, мотивацији и стицању знања и вештина за задраве стилове
живота. Здравствено васпитни рад, применом савремених метода, спроводи се у
школи, породици, здравственој установи и другим местима окупшљања.
Одржавање састанака, предавања, трибина и сл. за школску децу, родитеље и
семинара са наставницима (уз навођење обрађене тематике и броја присутних
учесника) превасходно о употреби алкохола, коришћење дроге, деликвентно
понашање и ризично сексуално понашање, посебним истраживањем ставова, знања
и понашања у вези са здрављем и здравим стиловима живота у популацији школске
деце и студената.

2.Вакцинацију према „Програму обавезне имунизације становништва против
одређених заразних болести“, по правилу српводити у току редовног рада и у
оквиру садржаја систематског, односно контролног прегледа. Направити

пропорцију вакцинисане и ревакцинисане школске деце према календару
вакцинација
3. Систематске лекарске прегледе ради праћења раста, развоја, ухрањености и
здравственог стања, као и раног откривања поремећаја здравља школске деце
вршити у I, III, V и VII разреду основне школе. У сарадњи са Домом здравља –
Лајковац системаски преглади ученика обављају се у периоду од 15.09. до 20.12.
2013. године.
Систематским прегледима обухватити најмање 95% школске деце. у предвиђеним
годиштима. У извештајним обрасцима ове службе не евидентирати ухрањеност
детета као добру, средњу и лошу, већ као потхрањено, добро ухрањено и гојазно
дете. По завршеном раду на систематским прегледима ученика, одговорни лекар и
медицинска сестра анализирају показатеље о здравственом стању ученика и
извештај достављају надлежном диспанзеру и психолошко – педагошкoj служби
школе, а на родитељском састанку информишу родитеље и, по потреби, позивају
их у диспанзер. Дан када се у школи обављају систематски и други превентивни
прегледи треба прогласити „Даном здравља“.
4. Мере за санирање откривених поремећаја здравља, индивидуалне и колективне,
подразумевају одговарајуће терапијске и рехабилитационе поступке, а предузимају
се након откривања. Овим мерама обухватити сву децу са утврђеним патолошким
стањима и обољењима.
5. Контролни лекарски прегледи са обухватом од најмање 95% обављају се код:
- ученика II, IV, VI и VIII разреда основне и II и IV разреда средње школе и
студената по позиву, код којих је при систематском прегледу нађено било какво
одступање или поремећај здравља уз обавезан увид у степен санације, као и
ученика из епидемиолошких разлога, тј. оних који су били у контакту са оболелим
од извесних заразних болести, а у складу са законом.
Контролни лекарски прегледи обављају се, у складу са законом, и код:
- ученика пре одласка на рекреативну наставу, зимовање, летовање;
- ученика завршних разреда основне школе ради професионалне оријентације;
- ученика пре спортских такмичења и других већих физичких напора;
- ученика из епидемиолошких разлога, тј. оних који су били у контакту са
оболелим од извесних заразних болести, а у складу са Законом;
- ученика пре усељења у колективни смештај.
6. Саветовалишни рад са адолесцентима оба пола на хуманизацији односа и
очувања и унапређењу репродуктивне способности, у складу са постављеним
циљевима. Утицати на смањење:
- малолетничких трудноћа у укупном броју трудноћа;
- број прекида трудноћа малолетница у укупном броју прекида трудноћа;
- коришћење контрацептивних средстава код

7. Офталмолошким прегледима обухватити: ученике првог разреда основне школе
који нису прегледани пред полазак у школу; ученике осмог разреда основне
школе;
8. Аудиолошки преглед спровести код оних ученика код којих се тријажом при
систематском прегледу у I разреду основне школе посумња на поремећај слуха. за
испитивање слуха користити аудиометар.
9. Испитивање мишићно-коштаног система, утврђивање деформитета кичменог
стуба, грудног коша и стопала спроводи физијатар, и то код ученика које упути
педијатар.
10. Лабораторијске прегледе крви, и то број еритроцита, вредност хемоглобина и
одређивање албумина у мокраћи вршити: код оних ученика I разреда основне
школе, код којих нису рађени пред полазак у школу, свих ученика VIII разреда
основне школе. Мерење крвног притиска обављати у оквиру систематских и других
прегледа школске деце и студената (I, V и VII разред основне школе и на I и III
години студија).
11. Спровођење хигијенско-санитарног надзора и у сарадњи са школским особљем,
обезбеђење неоходно потребних услов ау школама, школским кухињама и
објектима за исхрану и смештај ученика. са предлогом и праћењем спровођења
мера санације. Надзор спроводити намање 2 пута годишње, а по потреби и чешће.
12. Подстицање школа, наставника и професора да организују корективну
гимнастику уз систематско физичко вежбање у оквиру редовне наставе,
ваншколских активности, спортских такмичења, укључујући и обуку непливача.
14. Увид у здравствено стање школског особља и координација активности
усмерених на рано откривање обољења и благовремено лечење.

15. Формирање базе података о повређивању и смртности због несрећних
случајева, повреда и тровања, и месту несреће, тј. повреде (кућа, школа, улица и
др.) као и формирање базе података о
деци физички и/или ментално
хендикепираној.
16. Сарадња са ромским медијатором Дома здравља у Лајковцу и прћење рада у
сарадњи са ПП-службом
Приоритети програма здравствене заштите ученика

Имајући у виду учесталост обољевања и структуру морбидитета школске деце и
студената, ризик од појаве епидемија и могућност индивидулане и колективне
превенције, приоритетни циљеви, односно мере су:
1. Развијање здравих ставова, навика и понашања и избегавање понашања штетног
за физичко и душевно здравље.
2. Обухват вакцинацијом од најмање 95% ради спречавања и сузбијања свих
заразних болести које су предвиђене календаром вакцинација.
3. Континуирано прађење раста, развоја и стања ухрањености, увођењем
одговарајућег „графикона раста“, као саставног дела здравственог картона школске
деце.
4. Спровођење законских прописа којима се обезубеђује санитарно-хигијенско
минимум у школама, школским кухињама и објектима за смештај школске деце, и
то у погледу:
- хигијенски исправне воде за пиће,
- адекватне диспозиције отпадних материја и опремљености
санитарних чворова,
- хигијенске опремљености учионица (намештај – радни столови и
столице према узрасту, осветљеност, адекванта микроклима),
- праћење здравственог стања школске деце.

11. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Социјална заштита ученика обавља се уз сурадњу са Центром за социјалн рад
путем пријава о евентуалном занемаривању или злостављању ученика,
консултација, разговора, сугестија.
Ко су критичне социјалне групе:






Деца без родитељског старања
Деца која су жртве злостављања и грубог занемаривања
Деца и млади из породица са поремећеним односима
Деца и млади са поремећајима у понашањ
Деца и млади са посебним потребама

Шта школа предузима:
- Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања
- ИОП, упућивање на Интерресорну комисију
- Сарадња са Центром за соц.рад

- Сарадња са полицијом, преко школског полицајца
- Сарадња са Домом здравља (Ромски медијатор)
- Саветодавни и други облици рада стручне службе школе са децом и родитељима,
односно старатељима
- Хуманитарне акције
- Структурирање слободног времена ученика кроз спортско-рекреативна
такмичења и секције
- Радионице са циљем превенције неприлагођених и нежељених облика понашања
- Обезбеђивање физичких услова за несментано похађање школе деце са физичком
ометеношћу (посебни прилази, санитарни чвор и сл.)
Наша школа је 14. марта 2013. године потписала „Протокол о међу секторској
сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на подручју општине
Лајковац“. У случају примењивања или примећивања да је над учеником вршено
насиље школска установ дужна је да поступи на следећи начин: Прикупи
информацију о случају, Поднесе пријавунадлежним институцијама, Учествује на
конференцијама на којима се доносе мере заштите, Размењује информације, Прати
предузете мере.

12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У складу са Законом о основном образовању и васпитању (члан 27, тачка 12)
израдили смо Програм заштите животне средине, као саставни део Годишњег
програма рада школе.
Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о
друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и токовима који
преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину.
Како је циљ савремене наставе да омогући стицање функционалног знања,
неопходно је конкретизовање, продубљивање и допуњаваље еколошких садржаја,
као и промене метода рада и начина презентовања заштите животне средине. У
оваквој поставци наставе постоји непрекидна повезаност наставних садржаја и
свакодневног живота што омогућава да ученици разумеју и прихвате да
свакодневни живот ставља пред науку проблеме које она решава и враћа решене
проблеме у свакодневни живот. У решавању тих проблема ученици узимају
директно учешће.
Васпитни
задаци
су:
• развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним
вредностима,
•
оплемењивање
уже
и
шире
средине,

• стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским,
производно – техничким обележјима природе и насељене средине,
• стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању
школе,
насеља,
култивисању
расада
и
неговању
паркова,
• уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Принципи на којима се заснива овај Програм односе се на основна људска права, а
то су :
- право на живот и здравље,
- право на здраву животну средину,
- право на здраву воду, ваздух, светлост и земљиште
- право на здраву храну.
- право на одсуство буке и зрачења,
- право на заштиту биљног и животињског света.
Убрзан развој међународног еколошког права покренут је на Конференцији
Уједињених Нација о животној средини која је одржана у Стокхолму 1972. године.
Стокхолмска конференција дефинисала је основне принципе права на здраву
животну средину који су касније разрађивани низом међународних докумената и
уговора.
1992. године у Рио де Жанеиру прихваћен је Концепт одрживог развоја, који је
базиран на праву будућих генерација да живе и да се развијају у здравој животној
средини.
2001. године ступила је на снагу Архуска конвенција која садржи три групе права
која се односе на.
1. право грађана на информисаност
2. право грађана да учествују у доношењу одлука о животној средини
3. приступ правосуђу у случају када су претходна два права повређена
Програм заштите животне средине има као општи циљ унапређивање квалитета
живота ученика у школи и ван ње.
Специфични циљеви Програма су следећи:






Подстицање и развијање еколошке културе
Идентификација загађивача
Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на
препознавање загађења и спровођење мера заштите
Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и
ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање,
препознавање и решавање проблема у животној средини
Изграђивање и примена норми понашања, информисање




Сарадња са родитељима
Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи
на превазилажењу проблема загађења животне средине

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ
Програм заштите животне средине реализоваће се теоретски и практично кроз
наставне саржаје из биологије, чувара природе, домаћинства и еколошке секције.
Задаци наставе биологије у петом разреду су да ученици:
- развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и
природи;
- стекну знање о разноврсности и распрострањености живих бића;
- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику
кружења материје и протицања енергије;
- развију осећање одговорности према стању животне средине;
- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној
заштити и унапређивању;
Ученици треба да:
- упознају основне елементе заштите и степен угрожености биљака
делатностима човека у природи;
- развију интересовање за проширивање знања у одговарајућим институцијама
(ботаничка башта, природњачки музеј, библиотеке);
Циљ наставе изборног предмета чувари природе у петом разреду јесте развијање
функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и
примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота.
Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: развијају образовање за
заштиту животне средине, развијају вредности, ставове, вештине и понашање у
скаладу са одрживим развојем, развијају здрав однос према себи и другима, умеју
да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота,
примењују рационално коришћење природних ресурса, препознају изворе
загађивања и уочавају последице, стичу способност за уочавање, формулисање,
анализирање и решавање проблема, развијају радозналост активно учествовање и
одговорност, поседују развијену свест о личном ангажовању, о заштити и очувању
животне средине, природе и биодиверзитета.
Циљ наставе изборног предмета чувари природе у шестом разреду јесте развијање
пожељног понашања у складу са принципима одрживости етичности и права
будућих генерација на очувану животну средину,природу и биодиверзитет.
Задаци наставе овог предмета су да уценици примењују образовање за заштиту
животне средине, да знају, препознају, одаберу квалитетан и здрав стил живота, да
примењују рационално коришћење природних ресурса, уоче изворе загађивања,
решавају проблеме,да активно учествују у одговорности, да се лично ангажују на
заштити и одрживости ж.средине, природе, биодиверзитета.

Задаци наставе домаћинства у седмом разреду су :
- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у
домаћинству и спремности да се сопственим активностима доприноси очувању
здраве околине и стандарда квалитета живљења
- коришћење научних сазнања за унапређење квалитета живота.
Задаци наставе биологије у осмом разреду су да ученици:
- упознавање еколошких појмова
- образовање за животну средину
- развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне
средине
- усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих
генерација на очувану животну средину
Ученици треба да:
- упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и
еволуцију живота на Земљи
- науче и схвате нивое организације живог света у природи
- упознају предмет истраживања екологије и њен значај
- упознају компоненте животне средине
- упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет
- схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране
- схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа
материје и енергије
- схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема
- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима
- стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне
средине – екосистема
- упознају глобалне последице загађивања животне средине
- упознају појам и концепцију одрживог развоја
- разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине
- упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног
коришћења
- изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне
средине и допринос одрживом развоју
- развијају еколошку, здравствену и културу живљења
Програм рада Еколошке секције садржи следеће активности:
- Ангажовати ученике на проучавању различитих екосистема, извора и
решавање проблема загађења животне средине у локалној средини
- Пратити медијске извештаје о проблему загађења, угрожености појединих
врста и природних екосистема
- Путем литерарних радова у школским новинама, у холу школе и биолошком
кабинету, упозоравати јавност на опасност од неразумне човекове делатности
са несагледивим последицама.
- Путем еколошких трибина вршити едукацију ученика и родитеља

- Припремити изложбу фотографија, снимљених од стране чланова секције, о
запажању негативног односа човека према животној средини.
- Осмислити кратке поруке и истаћи их на видним местима у школи
- Изразити свој допринос еколошкој заштити локалне средине учешћем у
медијима-фотографијама, чланцима, порукама (школске новине, школска
радио станица, локалне новине и ТВ)
- Укључивањем у конкретне акције заштите и унапређења животне средине у
локалној средини.
- Обележавање важних датума-Дана Планете Земље 22. априла и Светског
дана заштите животне средине
- Ангажовање на уређењу ентеријера школе, формирањем биокутка,
оплемењивању школског простора биљкама њиховој нези и заштити од
болести
- Ангажовање ученика на уређењу простора око школе и шире, дајући му
идејни и практични допринос
- Учешће на еколошким квизовима и такмичењима са радовима из еколошке
теметике
- Деловање ученика појединачно, колективно, локално, и глобално на
унапређивању квалитета живота у садашњости, а да се притом не уништи
планета за генерације у будућности
( акције у партнерству са ЈП у локалној заједници, групом грађана,
појединачно)
- Обележавање еколошких датума у сарадњи са медијским кућама
- У корелацији са предметима : српским језиком, ликовном културом,
географијом, техничким образовањем, информатиком и рачунарством,
ученици повезују природу, заштиту биљног и животињског света и
изражавају своју креативност у раду, а при томе граде будућност за
генерације које долазе.

13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Локална заједница треба да буде активан партнер образовно-васпитним
установама. Сарадња подразумева размену информација, изградњу поверења,
утврђивање заједничких потреба и циљева, али и планирање заједничких
активности.
Циљеви:
Унапређење сарадње школе са васпитно-образовним, културним, спортским и
другим институцијама и установама у локалној заједници.
Програм активности школе у сарњи са ликалном самоуправом:

Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним,
спортским и другим институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће
и прикључује се еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у
локалној заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе и
пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба.
Сарадња са Културним центром“Хаџи Рувим“- Лајковац огледа се у заједничкој
организацији културних манифестација попут такмичења рецитатора, позоришних
представа, активности током Дечје недеље, организацији одлазака у позориште за
раднике школе и активностима у секцијама, дечјем хору, фолклору. Школа
сарађује са: Основном школом у Јабучју, Средњом школом у Лајковцу, Вртићем у
Лајковцу, Канцеларијом за младе, Саветом за борбу против наркоманије општине
Лајковац, Полицијском станицом у Лајковцу, Домом здравља Лајкоацц, Комунално
предузеце у Лајковцу, Невладине организације у граду, Црвеним крстом,
Приватним предузећима, Планинарским друштвом „Ћира“ у Лајковцу, Градском
библиотеком, Одељењем за друштвену бригу о деци у Општини Лајковца,

14. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
1.Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и
једноставнијег васпитног деловања састојаће се у међусобном информисању о
психофизичком и социјалном напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и
понашања, о условима живота у породици и сл., а ради побољшања општих
резултата васпитно-образовног рада са ученицима
Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, „Дана отворених врата“
у октобру, децембру, фебруару, марту и мају месецу, по потреби групних разговора
са родитељима и путем родитељских састанака.
Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, јануару, априлу и јуну
месецу.
2.Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем
предавања, разговора са родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватиће
педагошко и психолошко образовање родитеља на следеће теме:
1. Полазак у школу - сарадња породице и школе
2. Игре – вежбе фине моторике
3. Свака оцена је за ђака
4. Пажња и учење
5. План учења
6. Развој самопоштовања код детета
7. Бумеранг родитељског понашања
8. Безбедност ученика у школи
9. Конфликти и како их решити.
10. Шта морамо да знамо при избору средње школе.

11. Наркоманија – болест савременог доба.
У оквиру педагошког и психолошког образовања биће речи о психофизичким
особинама појединих узраста, проблемима учења и рада и социјализације детета о
односу родитељ - наставник - ученик, хуманизацији односа међу половима, о
утицају и коршћењу средстава информисања. У оквиру здравствено - васпитног
рада биће речи о здравственој заштити и превентиви, најчешћим обољењима код
деце, психофизичким променама код деце у пубертету, менталној хигијени,
хигијенским навикама и друго. Ови садржаји педагошко психолошког и
здравственог образовања формулисани су у теме. Предвиђа се да се на наредним
родитељским састанцима неће дискустовати само о успеху ученика, већ ће се
организовати разговори, о појединим проблемима у развоју и понашању деце за
које су подједнако заинтересовани породица и школа, а која доминирају у одељењу
и траже решења. Реализатор овог програма је одељењски старешина у свом
одељењу, а осим њега разговор са родитељима о појединим темама водиће
директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.
3.Учешће родитеља у реализацији задатака школе оствариваће се преко Савета
родитеља школе, одељења, затим ангажовањем у раду секција, спортског душтва, и
у реализацији Програма професионалне оријентације ученика, кроз учешће у
пројектима , школским тимовима.

15. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Екскурзије, излети, посете, спортско-рекреативне активности и настава у природи
су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварују ван школе.
Циљ
је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним
упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање
културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу
школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзија, излета, посета,
спортско-рекреативних активности и наставе у природи су:
 развијање способности посматрања, опажања и уочавања објеката и појава у
природи;
 проучавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и
друштвеним условима;
 продубљивање и проширивање искуства ученика;
 подстицај интересовања за нова сазнања;
 развијање смисла за лепо, изградња правог односа према природи и потреби
њене заштите;
 упознавање са тековинама материјалне и духовне културе и подстицање
уметничког изражавања код ученика;
 развијање спортске културе и способности оријентације у простору;









неговање људске солидарности, хуманизма, другарства, пожртвованости,
оптимизма и реалног схватања живота;
подстицање и неговање истрајности, одговорности, тачности и уочавања
вредности рада;
успостављање ближих и непосреднијих односа ученика и наставника, као и
свестраније упознавање личности сваког ученика;
развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним
односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

Садржаји екскурзија, излета, посета, спортско-рекреативних активности и
наставе у природи:

Разред

I
II

III
IV

V
VI

VII

Релација

Важнији објекти за проучавање

-Муселимов конак
-Музеј у Ваљеву
Лајковац-Лелић-Бранковина-Ваљево-Манастир Лелић
Лајковац
-Споменик Д. Максимовић
-Парк Пећина
- Калемегдан
- Зоолошки врт
Лајковац – Београд - Лајковац
- торањ на Авали
- манастир Раковица
-Троноша
-Текериш
Лајковац-Тршић-Троноша-Текериш-Вукова кућа
Лајковац
-Спомен дом
-Бања
-Орашац
Лајковац,Г.Милановац,Крагујевац,
-Топола
Аранђеловац,
- Шумарице и музеј у Крагујевцу
Лајковац
-Опленац
-Парк у Аранђеловцу
-Манастир Хопово
Лајковац-Хопово-Петроварадин-Тврђава
С.Карловци-Лајковац
-Знаменитости
Карловаца
(Митрополија,Музеј,Гимназија,Магистрат
-Ман.Жича
-Љубостиња
Лајковац-Жича-Љубостиња-Крушевац-Музеј у Крушевцу
В.Бања-Лајковац
-Лазарица
-Бања
Лајковац-Аранђеловац-Манастир Манасија- -Манастир Манасија
Ресавска пећина- Манастир Раваница- -Ресавска пећина
Јагодина-Лајковац
- Манастир Раваница

Носилац

Динамика активн.
МАЈ

МАЈ

МАЈ

МАЈ

МАЈ

МАЈ

VIII

-зоолошки врт, аква парк, музеј воштаних МАЈ
фигура у Јагодини
-један од овчарско-кабларских манастира
Лајковац-Чачак-Ужице-Шарганска осмица- - дрвенград
Бајина Башта-Ваљево-Лајковац
- шарганска осмица
МАЈ
-манастир Рача

НАСТАВА У ПРИРОДИ
Правац
(место)
Тара

Време

Реализатори

јесен - зима

Стручно
наставу
Стручно
наставу
Стручно
наставу
Стручно
наставу

Златибор

јесен - зима

Сокобања

јесен - зима

Врњачка Бања

јесен - зима

веће за разредну
веће за разредну
веће за разредну
веће за разредну

Екскурзије од првог до шестог разреда су једнодневне а за седми и осми
разред могу бити до три дана што се сваке године доноси одлука у Годишњем
плану рада школе а настава у природи може бити до десет дана такође уз
одлучивање на годишњем нивоу као и за посете и излете.

ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ
Правац
(место)

Оријентационо време

Вуков сабор - Тршић

септембар

Зоо врт Београд
април
Ботаничка башта Београд
мај
Посета Колубари
током године
Средња уметничка школа у Шапцу и
март
Народни музеј у Шапцу

Реализатори
Соња
Миловановић
Косана Грчић
Косана Грчић
Косана Грчић
Милоје Митровић

Галерија „Сава Шумановић“ у Шиду
Модерна галерија – Лазаревац
Нови Сад- Змајеве дечје игре и школи
са инклузивном праксом
ОШ“Емилија Остојић“ и „Петар
Лековић“ –Пожега
Културни
центар Старог града
Београда

октобар
мај

Сајам књига – Београд

октобар

Посета позоришту

током године

прво полугодиште
током године
април

Дружење са секцијама из других
током године
школа
Посета и сарадња са локалним
током године
установама и институцијама
Посета Народном музеју-Ваљево

април

Посета Муселимовом конаку

април

Посета лајковачкој цркви
Посета манастиру Боговађа
Шетња Колубарским кејом

октобар
октобар
мај

Посета Колубари

током године

Посета „Радио Прузи“

током године

Посета Библиотеке Лајковац

током године

Посета Културном Центру Лајковац

током године

Ваљево,Лајковац(Елмонт, Борверк) и
децембар,април,мај
Београд

Милоје Митровић
Милоје Митровић
Милоје
Митровић
Милоје
Митровић
Милоје
Митровић
Стручно веће за
Српски језик
Стручно веће за
Српски језик
Стручно веће за
Српски језик
Стручно веће за
Српски језик
Станица
Милошевић
Станица
Милошевић
Дијана Поповић
Дијана Поповић
Дијана Поповић
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће за
разредну наставу
Тим
за
професионалну
оријентацију

Посета Општинској управи Лајковац

16. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Делокруг рада: Рад са ученицима који имају потребе за индивидуализованим
радом у оквиру посебних потреба са потешкоћама или даровитости.
Циљ: Унапређивање квалитета живота ученика са потешкоћама, талентоване
деце, као и деце из социјално маргинализованих група, подстицање развоја све
деце уз девизу „у складу са могућностима”.
Задаци тима за инклузивно образовање: Доношење плана и програма рада,
организовање активности на основу програма, сарадња са Интерресорном
комисијом, анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са

потешкоћама и потребама зa додатном подршком, помоћ у изради и примени ИОП
планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација, вредновање остварености и
квалитета програма рада, вођење евиденције, пружање додатне подршке ученицима
са сметњама у развоју, пружање додатне подршке родитељима ученика са
сметњама у развоју, пружање додатне подршке наставницима, планирање и
реализација стручног усавршавања наставника. Пружање подршке наставницима,
Родитељима и ученицима који су посебно даровити и талентовани из одређених
области и формирање документације за индивидуално образовни план за даровите
ученике.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ТИМА ЗА ИО
- формирање микротинова за ИО
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА ЗА ИНДИВИДУАЛНИМ РАДОМ
- идентификација ученика из осетљивих група и даровитих ученика
ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПО ИОП-у
- израда плана рада са ученицима са тешкоћама
- израда плана рада са даровитим ученицима
- израда плана рада са ученицима из маргинализованих група
- учешће у изради плана подршке за ученике тражиоце азила
САРАДЊА СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И УСТАНОВАМА
- сарадња са ИРК Лајковац
- сарадња са школама са инклузивном праксом
- сарадња са невладиним организацијама
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
- праћење реализације ИОП- а
- вредновање ИОП-а
- вредновање рада ИО у школи
- праћење рада ученика тражиоца азила

17. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЦИЉЕВИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ:
код

организован и програмиран библиотечко-наставни рад као основ васпитно-образовног процеса;
оспособљавање ученика за самостално коришћење свих извора знања;
подршка и побољшање образовних циљева наставе;
развијање и неговање навика читања и учења и уживања у читању и учењу
ученика;

-

промоција читања;
учешће у културним дешавањима у школи.

ЗАДАЦИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ:
-

набавка, прикупљање, обрађивање и давање на коришћење библиотечко-информационе грађе ученицима, наставницима и стручним сарадницима;
развијање навике коришћења библиотечких услуга код ученика;
пружање помоћи при учењу путем књига и извора који ученицима
омогућавају да делотворно користе информације и развију критичко
мишљење;
пружање информација и сазнања ученицима неопходних за успешно
учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању;
оспособљавање ученика за коришћење информација у свим облицима и на
свим медијима;
омогућавање ученицима да овладају вештинама потребним за учење у току
целог живота;
допуњавање и обогаћивање садржаја уџбеника, наставних материјала и
методике наставе;
развијање стваралачке маште код ученика;
оспособљавање ученика да буду одговорни грађани;
учешће у организацији културних дешавања у школи;
организовање активности које јачају друштвену и културну свест.

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ














Састављање информатора о радном времену, услугама и колекцијама
Израда програма рада и извештаја о раду
Осмишљавање простора
Припремање и дистрибуција пописа и брошура у вези са наставним
програмом и темама које се обрађују кроз више предмета
Постављање доброг система означавања у библиотеци и изван ње
Класификовање и смештај књига у полице
Ревизија ауторског и стручног каталога
Рад на формирању електронске базе података о библиотечком фонду
Вођење дневне, месечне и годишње статистике
Издавање књига за читање
Планирање набавке и обраде библиотечког фонда
Континуирана набавка, инвентарисање, класификација, сигнирање,
каталогизација, ревизија књижне и друге грађе
Прикупљање уџбеника и других наставних средстава намењених
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом
















Прикупљање стручне литературе за наставнике и стручне сараднике
Прикупљање коришћених уџбеника и других наставних средства
намењених ученицима који не могу сами да их обезбеде
Давање информација о библиотеци на састанцима са новим ученицима и
њиховим родитељима
Сарадња са предметним наставницима, стручним сарадницима и
управом школе
Сарадња са библиотечком, литерарном, драмском и другим секцијама
Усклађивање програма библиотеке са пројектима везаним за наставу и
ван ње
Организовање часова у библиотеци
Организовање и спровођење акције добровољног поклањања књига
школској библиотеци
Посете сајмовима књига
Праћење новина на свим пољима битним за рад школе и школске
библиотеке
Осмишљавање и реализација културних програма (књижевни сусрети,
трибине и сл.)
Организовање приказа и изложби књига и часописа
Помоћ у реализацији културних дешавања у школи (Дечја недеља,
Савиндан, Дан школе и сл.)
Иницирање сарадње са другим установама и организацијама (нпр. са
градском библиотеком)

17. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНИ
РАД
Поред наставе, значајну улогу у остваривању општег циља васпитања и
образовања имају разноврсни облици ваннаставних активности и основној школи.
Ове активности су веома важне јер:
- несметано се испољавају потенцијалне могућности ученика;
- омогућавају задовољавање истакнутих развојних потреба;
- успешније се формира позитивна оријентација.
Ваннаставне активности су веома повезане са слободним временом ученика,
односно оним делом времена који ученици проводе ван наставног процеса.
Ове активности морају бити квалитетно организоване и испланиране, са
садржајима који одговарају узрасту и потребама деце са којима се
активности спроводе.
Ваннаставне активности су добровољне активности у којима ученици бирају
области из којих желе да се усаврше и прошире своја знања и вештине. За
ученике су важне јер имају већу слободу изражавања, доношења одлука,

нема система оцењивања, ниједан одговор или коментар не може бити
погрешан, већ само може допринети још бољој организацији и структури.
ВРСТЕ И ОБЛИЦИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
-

Ваннаставне активности остварујемо кроз:
часове одљењског старешине;
секције;
ученичке организације;
друштвено користан рад;
рад по посебним програмима – допунски образовно- васпитни рад, додатни
васпитно – образовни рад, корективно педагошки рад;
неформални облици васпитно – образовног рада

Ваннаставне активности не подразумевају само проширивање и продубљивање
знања ученика из одређених области, већ су то активности чији је задатак утицај на
психофизички развој детета.
АКТИВНОСТИ:
- учествовање ученика у стварању школске свакодневнице, друштвеног
живота у школи, васпитања у духу самосталности и одговорности;
- одржавање добрих односа међу ученицима;
- помоћ ученицима у остваривању заједничких циљева;
- организовање целодневних спортских и културно – уметничких дружења
ученика, родитеља и наставника;
- активно учествовање у спортском дану – организација кроса за ученике
основне школе, бициклијада;
- посете позоришној, музичкој представи и изложбама – сарадња са
Културним центром Лајковца;
- сарадња са музичком школом „Живорад Грбић“ Ваљево, одељење у
Лајковцу.
- гостовања на РТВ „Пруга“,
- сарадња са „ГЕМ“ телевизијом Лазаревац;
- упознавање са културним и историјским знаменитостима свог окружења;
- посете сајмовима;
- организовање ликовне изложбе ученика;
- драматизација одабраних текстова;
- организовање и учешће у радионицама о дечјим правима, насилништву,
болесима
зависности,
ненасилној
комуникацији,
превенцији
дискриминације, родној једнакости и дугим актуелним темама;
- израда тематских паноа;

-

-

-

-

посете градској библиотеци ( колективно учлањење ученика првог разреда,
учествовање у драмској секцији градске библиотеке „Харалапије и
другари“);
учествовање на ликовним и литерарним јавним скуповима и конкурсима;
учествовање на школским приредбама;
наступи хора;
организовање јавних часова и трибина за ученике, наставнике и родитеље;
активно учествовање у хуманитарним акцијама ( сарадња са Црвеним
крстом Лајковца);
посете установама и институцијама везаним за заштиту животне средине
(Планинарско друштво „Ћира“ Лајковац, еколошки покрет „CASTRUM
BRODARE“ Ћелије)
учешће на уређењу и одржавање школског простора;
израда наставних средстава;
прикупљање књига за школсу библиотеку;
организовање смотре рецитатора;
активно учествовање у свечаностима поводом прославе Светог Саве, Дана
школе и других пригодних манифестација ( сарадња са Црквеном
општином);
изложбе ученичких радова;
планирање и извођење акција – аукције дечјих радова, вашар дечјег
стваралаштва;
организовање смотри, фестивала, тематских дружења.

Веома важан задатак је побољшати мотивацију наставника и ученика у
наставном процесу и ваннаставним активностима.

Школски програм усвојен на Школском одбору 29.11.2021. и заведен под бројем
1048.

