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Школски програм је јединствени документ школе, којим се обезбеђује реализација циљева и задатака, исхода,
међупредметна повезаност и праћење остваривања општепредметних компетенција у обавезном образовању и васпитању.
Његове основе могу послужити да на креативан и флексибилан начин, уважавајући различитости деце, обезбедимо
квалитетну наставу и школски рад за све. Циљ нам је да унапређивање сваког сегмента Школског програма буде наш стални
и дугорочни задатак. Да анализом реализације Школског програма и наше улоге у том процесу, истовремено развијамо
сопствену компентенцију и градимо школу по мери свих актера васпитно - образовног процеса. Уколико у времену трајања
дође до промене неког дела, школа ће донети измене школског програма.
Школски програм ОШ "2. октобар" у Зрењанину основни је радни документ који приказује све планиране садржаје и
активности, организацију рада на остварењу циљева и задатака за ученике од првог до осмог разреда, као и функционисање
школе у целокупним активностима предвиђеним позитивним прописима.
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1. УВОД
Припрему за израду Школског програма за други циклус извршио је Стручни актив за развој школског програма за други циклус, а
чланови су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наташа Ненић
Слађана Радновић
Миленка Ружић
Ранка Радуловић
Косана Раушки
Смиљана Новаков
Весна Вукша
Јагода Стефањеско
Сања Гербеш
Данијела Лоци - приправник

Полазне основе за израду школског програма су:

1. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Сл.гласник РС“ бр. 88/2017 и
27/2018 – др. Закони)
2. ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018
– др. Закони)
3. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА
ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Сл. Гласник РС“ бр. 73/16 и 45/18)
4. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005,
3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013,
14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016 и 6/2017)
5. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОБДАРЕНЕ ЗА МАТЕМАТИКУ ("Сл. гласник РС Просветни гласник", бр. 2/2013)
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6. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 9/2017)
7. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010,
7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014 и 11/2016)
8. ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ПОМОЋНИХ
НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015 - др. правилници, 8/2015 - др. правилници, 16/2015 - др. правилници и 21/2015
- др. правилник)
9. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА
ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2008)
10. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА
ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2005)
11. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА
СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2007)
12. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 15/2005)
13. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 8/2003)
14. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 5/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 93/2004 - др. правилник)
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15. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 20/2004)
16. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА ПРВИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2001)
17. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА ТРЕЋИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 23/2004)
18. ПРАВИЛИО НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2005)
19. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА ПЕТИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2005)
20. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА СЕДМИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2008)
21. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА ВЕРСКА НАСТАВА ЗА ОСМИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2008)
22. ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ
ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2010)
23. ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ
ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА И ДРУШТВО
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011)
24. ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА
СТРАНИ ЈЕЗИК ("Сл. гласник РС", бр. 78/2017)
25. ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ("Сл. гласник
РС", бр. 67/2013)
26. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("Сл. гласник РС", број 7/2011 и 68/2012.)
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2. ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У овом документу представљен је Школски програм ОШ „2. октобар“ за први и други циклус основног образовања и васпитања,
односи се на период од четири године и почеће да се примењује од школске 2018./19. године, а траје до краја школске 2021./22.
Целокупан програм остварује се на српском језику.
Школски програм је документ на основу којег се остварује Развојни план и укупан oбразовно - васпитни рад наше школе, те представља
основу на којој ће сви наставници и стручни сарадници запослени у ОШ „2. октобар “, планирати и реализовати свој рад у наредне
четири године.
Поједини делови школског програма, према потреби, иновираће се у току његовог остваривања.
Школски програм у целини, а посебно у делу који се односи на изборни и факултативи део програма, узима у обзир услове рада у школи
(кадровске, техничке, просторне...), потребе ученика и родитеља, као и локалне заједнице.

3. СВРХА И ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
3.1. СВРХА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА



Подизање квалитета ученичких знања, умења, вештина и способности
Успешно задовољавање ученичких потреба и интересовања; развијање ученикове личности и потенцијала уз поштовање других
особа

3.2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА





Развјање умења, навика и способности ученика у складу са његовим индивидуалним карактеристикама укључујући и децу са
посебним потребама
Развијање радозналости, интересовања, креативности и стваралаштва, те логичког и критичког мишљења код ученика
Оспособљавање ученика за самостално стицање знања и коришчење различитих извора знања
Оспособљавање за активно очување и неговање народне традиције и културе других народа
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Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима
доживотног учења
Развијање позитивне слике о себи код ученика
Развијање позитивног и прихватљивог понашања у различитим ситуацијама и на различитим местима
Неговање иницијативе ученика
Оспособљавање за активно очување и унапређивање здравља и животне околине ученика
Подстицање развоја и интегрисаност детета са посебним потребама у групу вршњака без развојних тешкоћа уз активно
партнерство са родитељима
Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе као и традиције и културе
националних мањина
Поштовање права деце,људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски
уређеном друштву
Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне
одговорности.

4. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу ученика;
2) обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj ученика, развиjање ненасилног понашања и успостављање
нулте толеранциjе према насиљу;
3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
4) развиjање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и
развоjа физичких способности;
5) развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити
животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и
образовноj пракси;
7) развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву коjе се мења;
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8) пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развоjним
потребама и интересовањима;
9) развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење и међупредметних компетенциjа у складу са развоjем савремене науке и
технологиjе;
10) развоj свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе за учење, способности за тимски рад, способности
самовредновања, самоинициjативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоjа и будућег живота;
12) развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и приjатељства;
13) развиjање позитивних људских вредности;
14) развиjање компентенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у
демократски уређеном и праведном друштву;
15) развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранциjе и уважавање
различитости;
16) развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања припадности Републици Србиjи, поштовање и неговање
српског jезика и матерњег jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, развиjање интеркултуралности,
поштовање и очување националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са
минималним продужетком траjања и смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србиjе као државе
засноване на знању

5. ОПШТЕПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Опште међупредметне компетенциjе за краj основног образовања и васпитања у Републици Србиjи су:
1) компетенциjа за учење;
Ученик треба да буде оспособљен и мотивисан да схвати значај учења; изабере одговарајуће методе; прати сопствени напредак током
учења и усмерава учење ускладу са намерама и циљем који има. Ученик стиче нова знања и вештине,примењујући претходно учење и
ваншколско искуство. Развија свест и остваралачкој природи учења. Истрајан је и превазилази тешкоће у учењу.
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Има позитиван и одговоран однос према учењу.
Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од небитног,
изражава и образлаже идеје.
Користи различите изворе информација и има критички однос према њима.
Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем,интересовањима, условима и временом.
Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског
учења; негује и развија лична интересовања.

2) одговорно учешће у демократском друштву;
Ученик разуме и прихвата значај принципа правде, слободе, солидарности,националне, верске, родне и етничке равноправности и
одговорности – као темеља демократског друштва, активно учествујући у животу школе (одељењска заједница,вршњачки тим, ученички
парламент и сл.) и заједница којима припада (нпр.породица, локална заједница) у складу са својим узрастом. Поштује и залаже се
запоштовање дечјих и људских и мањинских права, као и личног и националногдостојанства. Упознаје себе, развија своје друштвене
улоге и јача свој идентитет,лични интегритет, самосталност, самопоуздање и позитиван однос према другима.Поштује равноправност
различитих заједница, њихову традицију и културни идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке које чини и понаша се хумано и с
уважавањем према другима. Аргументовано заступа ставове и мишљења уважавајући супротна гледишта, као и усвојене процедуре
доношења одлука.
 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.
 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их аргументовано брани.
 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.
 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору;поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине.
 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу.
 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр.хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције;
борба против насиља идискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном,
узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.).
3) естетичка компетенциjа;
Ученик влада основним значењем појмова култура и естетичка вредност.Eстетичку вредност не везује само и искључиво за уметност,
већ и за другесадржаје: природне или биологистичке (нпр. непоновљивост природе), социолошкеили идеолошке (човеково деловање на
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природу, односи унутар заједнице),емотивно-афективне (креативност и стваралачко мишљење и понашање како појединца, тако и групе)
и практичне (појмови, модели, поступци, теоријске основе игре, литерарних, ликовних, музичких и сценских облика и сл.).
 Препознаје естетичке елементе у различитим контекстима као што су:уметничко стваралаштво, национална и светска природна и
културнабаштина, језичка култура у уметничком и у неуметничком домену(свакодневни говор у приватном и јавном животу,
електронским иштампаним медијима, дизајну и другим видовима комуникације…), научномишљење, друштвени односи,
друштво и појаве у друштву.
 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница,упознаје и разуме њихове вредности, повезује културну
и природну баштинуса историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних икултурних добара.
 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност свим уметничким и неуметничким пољима свог
деловања.
 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријамауметничких грана које постоје у основном образовању.
 Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има
критички однос према употреби и злоупотреби природе.
4) комуникациjа;
Ученик комуницира на сврсисходан и конструктиван начин у приватном, јавном,и образовном контексту. Прилагођава начин и средства
комуникацијекарактеристикама ситуације. Користи на одговарајући и креативан начин језик истил комуникације специфичан за
различите научне, техничке и уметничкедисциплине. У комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и ставове и дапредстави своје
циљеве на позитиван, конструктиван и аргументован начин поштујући и уважавајући другог. Критички процењује садржај и
начинкомуникације у различитим ситуацијама. Има развијену свест о значајуконструктивне комуникације и активно доприноси
неговању културе дијалога узаједницама којима припада.
 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану,невербалну, телефоном, путем интернета итд.).
 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу
дужине и намене.
 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.
 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин.
 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз комуникацију негује
културу изражавања и чува језички идентитет.
 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.
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5) одговоран однос према околини;
Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на животну средину и природу; усваја ставове о неопходности
очувања непосредне и шире околине и развија способности активног деловања ради очувања средине у школи, непосредној околини и
породици. Познаје људске активности и начин на који онемогу да угрозе или унапреде околину, живи свет и природу у окружењу.
Одговоран је према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према здрављу. Разуме сопствену
одговорност и одговорност заједнице у изградњи личне и заједничке будућности, као и будућности наредних генерација. У области
одрживог развоја – зна основне поставке одрживости, разуме принципе одрживог развоја и практикује активности које га подржавају.
 Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј околини и свакодневном животу;
развија свест о положају човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе.
 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и
квалитет животне средине и природе.
 Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме да се његова добробит и добробит заједнице
и друштва огледа и у квалитету и одрживости његове околине. Практикује активности које подстичу одрживост, на пример
штедња воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за свој будући живот, живот заједнице,
као и живот будућих генерација.
 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу животне
средине и ка одрживом развоју.
 Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада, и одређује какав утицај оне имају на
животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи развој.
6) одговоран однос према здрављу;
Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања психофизичког здравља. Одговоран однос према
здрављу укључује развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу на здравље
и практиковање здравих животних стилова. Својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, промовише здравље,
заштиту здравља и здраве стилове живота. Уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне за превенцију болести и очување
здравља и укључује се удруштвене активности значајне за превенцију болести и очување здравља.
 Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве исхране (редовност, важност доручка,
умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и зна последице неправилне исхране.
 Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и шта их изазива и примењује мере
превенције, личне хигијене и хигијене простора.
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Познаје могуће последице болести зависности насталих злоупотребом психоактивних супстанци укључујући и последице других
облика болести зависности (нпр. интернет, клађење, дијете) и свестан је здравствених, породичних и социјалних последица
сопственог избора.
Разуме утицај природних појава и индустријских производа (фармацеутских,техничких, хемијских итд.) на здравље, чита
декларације и упутства на производима, слуша савете стручњака и према њима поступа.
Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава опасне ситуа ције,
познаје начине пружања прве помоћи и својим понашањем промовише здравље исигурност.
Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора.
Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.

7) предузимљивост и ориjентациjа ка предузетништву;
Ученик препознаје могућности у школи и заједници да идеју претвори у активност, покреће и спремно прихвата промене, преузима
одговорност, показује иницијативу и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха. Ученик кроз образовање стиче свест о
сопственим потенцијалима и интересовањима и бива оснажен да самостално доноси одлуке о изборима будућег образовања, занимања и
професионалне оријентације. Реализује унапред осмишљене идеје и учествује у пројектима који се тичу школе и локалне заједнице.
Ученик стиче знања окарактеристикама одређених послова и радних места, разуме свет рада и пословања из перспективе друштва и
спреман је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција.
 Прилагођава се друштвеним и економским променама, усмерен је на развој нових вештина, које примењује у практичном раду;
суочава са неизвесностима на иницијативан и предузимљив начин.
 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалну оријентацију.
 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, представи је, образложи и преговара
у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге.
 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и користи CV и
мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања.
 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховог остваривања
8) рад са подацима и информациjама;
Ученик разуме значај коришћења поузданих података и информација у процесуучења, њихову примену за рад, доношење одлука и
свакодневни живот. Користи знања и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи текст,
бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне форме. Ученик користи и самостално проналази различите изворе информација и
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података, (библиотеке, медије, интернет, институције, личну комуникацију, итд.), критички разматра њихову поузданост и ваљаност,
разврстава их и повезује релевантне информације из различитих извора.
 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане податке и
разликује податак/информацију од њиховог тумачења.
 Користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје
могуће грешке уз помоћ наставника.
 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни,графички, текстуални приказ), чита, тумачи и
примењује их, повезујући ихса претходним знањем из различитих области. Селектује, обрађује наводећи извор и аутора, чува и
презентује податке у различитим форматима, укључујући и ИКТ.
 Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности података
9) решавање проблема;
Ученик примењује знање из различитих предмета, искуство стечено изван школе, интелектуалне, емоционалне и социјалне способности
у проналажењу одговора/решења у за њега новим ситуацијама које се јављају током учења, као и у свакодневном животу. Оспособљен је
да у циљу решавања проблемских ситуација селективно и сврсисходно користи књиге и друге изворе информација, алате, помоћ
наставника, ученика и других особа из школског и ваншколског окружења. Ученик је мотивисан да реши проблемску ситуацију,
истрајава у решавању, проналази/осмишљава решење проблемских ситуација, процењује тачност решења и начин решавања.
 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу претходно
стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства.
 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора информација,
средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати).
 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и
ваншколским искуством.
 Самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема,
алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења.
 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са другим особама и
преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним.
 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања ивештине у новим ситуацијама.
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10) сарадња;
Ученик развија способност да у сарадњи са другима или да се као члан групе ангажује на заједничком решавању проблема или
реализацији заједничких пројеката. Учествује у заједничким активностима на конструктиван, одговоран и креативан начин афирмишући
дух међусобног поштовања, равноправности, солидарности и сарадње. Активно, аргументовано и конструктивно доприноси раду групе
у свим фазама групног рада: формирање групе, формулисање заједничких циљева, усаглашавање у вези са правилима заједничког рада,
формулисање оптималног начина за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрањаразличитих предлога, подела улога
и дужности, преузимање одговорности за одређене активности, надгледање заједничког рада и усклађивање постигнутих договора са
новим искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког рада и сарадње. У процесу договарања уме да изрази своја
осећања, уверења, ставове и предлоге. Подржава друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике у погледимапредност групног
рада и поштује друге који имају другачије погледе. У сарадњи са другима залаже се да се одлуке доносе заједнички на основу
аргумената и прихваћених правила заједничког рада.
 Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара.
 Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару.
 Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе.
 Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених.
 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате рада.
11) дигитална компетенциjа.
Ученик је способан да користи одређена средства из области информационо-комуникационих технологија (уређаје, софтверске
производе и сервисе из областиелектронских комуникација) на одговоран и критички начин ради ефикасногиспуњавања постављених
циљева, задатака и сопствених потреба у свакодневном животу и образовању. Познаје основне карактеристике информационокомуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ), односно њихов утицај и значај на живот и рад појединца и заједница. Уме да
одабере одговарајуће ИКТ средство и да га користи на одговоран и креативан начин у свакодневним активностима (учење и креативан
рад; сарадња; комуникација; решавање проблема; организација, обрада, размена и презентација информација). Приликом коришћења
ИКТ-а свестан је ризика за сопствену и туђу сигурност и добробит, поштује приватност и одговорним поступањем штити себе и друге.
 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа средства
ИКТ-а.
 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средства.
 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин.
 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.
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Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа
при коришћењу ИКТ-а

6. ИСХОДИ УЧЕЊА
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће:
1) имати усвоjен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењуjу
и размењуjу;
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницираjу на српском, односно на српском и jезику националне мањине и наjмање jедном
страном jезику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансиjском домену;
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологиjу, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и
животноj средини;
5) бити способни да разумеjу различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање;
6) бити оспособљени за самостално учење;
7) бити способни да прикупљаjу, анализираjу и критички процењуjу информациjе;
8) моћи да идентификуjу и решаваjу проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 9) бити
спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и своjим активностима;
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању,примењивати усвоjене здравствене навике неопходне за активан и
здрав животни стил;
11) умети да препознаjу и уваже људска и дечjа права и бити способни да активно учествуjу у њиховом остваривању;
12) имати развиjено осећање припадности сопственоj породици, нациjи и култури, познавати сопствену традициjу и доприносити њеном
очувању и развоjу;
13) знати и поштовати традициjу, идентитет и културу других заjедница и бити способни да сарађуjу са њиховим припадницима;
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организациjе и заjеднице.
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7. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
7.1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ И АКТИВНОСТИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СА ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик ____________ језик
Српски као нематерњи језик
Страни језик
Maтематика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Mузичка култура
Физичко и здравствено васпитање
УКУПНО: A

Редни
број
1.
2.

ПРВИ
РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
2
72
5
180
2
72
1
36
1
36
3
108
68419-21
756

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
72020-22
792

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
3
108
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
72020-23
828

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
3
108
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20-23

720-828

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/Грађанско васпитање
Матерњи језик/говор са елементиманационалне културе
УКУПНО: Б
УКУПНО: A + Б

1
2
1-3

36
72
36-108

1
2
1-3

36
72
36-108

1
2
1-3

36
72
36-108

1
2
1-3

36
72
36-108

20-22

720792

21-23

756828

21-24

756864

21-24

756864
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7.2. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ,
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ

Редни
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1.
2.
3.
4.

Редовна настава
Пројектна настава
Допунска настава
Додатна настава

5.

Настава у природи

Редни
број
1.
2.
3.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског старешине
Ваннаставне активности
Екскурзија

ПРВИ РАЗРЕД
нед.
20-22
1
1

год.
720-792
36
36

7-10 дана
годишње

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

нед.
21-23

год.
756-828

нед.
21-24

год.
756-864

1

36

1

36

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

нед.
год.
1
36
1-2
36-72
1-3 дана годишње

нед.
год.
1
36
1-2
36-72
1дан годишње

нед.
год.
1
36
1-2
36-72
1дан годишње
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ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
21-24
756-864
1
1

36
36
7-10 дана
годишње

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
1
36
1-2
36-72
1дан годишње
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8. ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК
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.
8.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област
-почетно читање и
писање
-књижевност
-језик
-граматика,
правопис и
ортоепија
-језичка култура
-говорење
-слушање
-писање
-читање

Појмови
-извини, изволи,
хвала, молим
-здраво и ћао,добро
јутро, добар дан,
добро вече,
довиђења, лаку ноћ
-глас, слово,
реченица, реч
-ћирилица

Садржај
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 прочитаног. Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ).
Књижевни појмови: песма; прича; догађај; место и време збивања; књижевни лик - изглед, основне особине и поступци; драмски
текст за децу; шаљива песма; басна; загонетка. Реченица; реч; слово. Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене
односно написане речи.Реченице као обавештење, питање и заповест. 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. Вођени и слободни
разговор. Говорни предлошци. Усмена порука. Причање, препричавање и описивање. Казивање књижевног текста. Драмски,
драматизовани текстови, сценска импровизација. Сценско извођење текста (драмско и луткарско). Богаћење речника: лексичке и
синтаксичке вежбе. Разговорне, ситуационе и језичке игре. Стварне и симулиране ситуације. Слушна порука. Аудио-визуелни
записи. Игре за развијање слушне пажње. Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, сликама, о књижевном
и некњижевном тексту. Писана порука. Краћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о сликама, поводом
књижевног текста. Реченице/кратак текст погодан за диктирање. Књижевни текстови. Текстови са практичном наменом:
позивница, упутство, списак за куповину и др. Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип, улазница и др.
Начин реализације –
облици, методе и технике
рада
-играње улога
-играма за развијање
гласовне осјетљивости
-прате гласно читани текст
уз помоћ илустрација
-„читају“ на основу
илустрација
-слушају гласно читање
наставника

Предметне компетенције
знања
-препознаје различите
звукове
-разликује изговорени
глас и написано слово,
изговорене и написане
речи и реченице
-препознаје главни
догађај и ликове
-препозна песму, причу
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вештине/
способности
-користи основне форме
учтивог обраћања
-правилно држи тело и
оловку при писању
-тумачи нацртане заповести,
забране и упозорења
-пише штампаним и
писаним словима ћирилице
-пише читко и уредно

ставови/
вредности
-саговорника слуша
пажљиво, уз
уважавање
-уме да се обрати
саговорнику и
учествује у
разговору
-изражавају своје
жеље,потребе,

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-решавање
проблема
-сарадња
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-азбука
-писац и наслов
-песма
- прича
-догађај
-књижевни лик
-драмски текст за
децу
-басна
-загонетка
-позивница
-распоред часова
-стрип
-улазница

-сами стварају сликовни
текст
-заједнички пишу
-индивидуално пишу
елементе слова
-вежбају моторику руке
-пантомимом изражавају
своје мисли и препознају
туђе
-саопштавају разлику између
пјесме и приче, зашто им се
прича или пјесма допада
-траже главну реч у песми и
ређају асоцијације везане за
ту реч
-производе звукове језичким
и нејезичким средствима,
траже речи које се гласовно
подударају
-казују бројалице
-измишљају нове речи,
-продужују и скраћују речи
-разговарају о садржају
текста и повезују га с
властитим искуствима
-фронтални,индивидуални,
групни, рад у пару
-методе решавања проблемситуација, кооперативне
методе учења, интерактивне
методе, амбијентално учење
-различити облици наставе
(програмирана тематска,
истраживачка, проблемска,
интегрисана)

и драмски текст
-препознаје загонетку и
разуме њено значење
-препознаје басну и
разуме њено значење
-разуме садржај
једноставних реченица у
тексту
-почиње реченицу
великим словом и
завршава је
одговарајућим
интерпункцијским
знаком
-користи велико слово
приликом писања
личних имена, назива
места (једночланих) и
назива места у којем
живи
-познаје различитe
обликe комуникације
-разуме оно што
прочита
-препозна песму, причу
и драмски текст
-одреди главни догађај,
време (редослед
догађаја) и место
дешавања у вези са
прочитаним текстом
-изрази својемишљење
опонашању ликова у
књижевном делу
-препозна загонетку и
разуме њено значење
-препозна басну и
разуме њено значење
-правилно изговори и
напише кратку и
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-влада основномтехником
читања ћириличког
текста:гласно, тихо (у себи),
изражајно
-уме да издвоји непознате
речи у тексту и пронађе
одређене информације
-уме да одговори
на једноставна питања у
вези са текстом
учествује у сценском
извођењу текста
-повезује садржај текста с
властитим искуством
-напамет говори краће
књижевне текстове;
-усмено препричава
-усмено прича према
сликама и о доживљајима
-усмено описује ствари из
непосредног окружења
-спаја више реченица у
краћу целину
-пише реченице по диктату
примењујући основна
правописна правила
-препознаје позитивне и
нега-тивне књижевне ликове
-препознаје и развија
сопствене стваралачке
способности и креативност
-пише честитку
-активно слуша и разуме
садржај
књижевноуметничког текста
који му се чита
-усмено препричава; усмено
прича према слици/сликама
и о доживљајима
-усмено описује ствари из

мисли и осећања и
препознаје туђа
-има позитиван
однос према
књижевности и
матерњем језику
-изрази своје
мишљење о
понашању ликова у
књижевном делу
-поштује правила
рада у групи
-позитиван однос
према другима
-процењује и
вреднује утицај
својих навика
-спреман је да
учествује у
самосталним и
тимским пројектима
-самостално или
консултујући друге
особе (вршњаке,
наставнике,
родитеље)
преиспитује тачност
и прецизност
решења
-уочи ликове и
прави разлику
између њихових
позитивних и
негативних особина
-учтиво учествује у
вођеном и
слободном
разговору
-учествује у
сценском извођењу
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потпуну реченицу
-обликује усмену
поруку служећи се
одговарајућим речима
-примењује основна
правописна правила
-писмено одговара на
постављена питања
-спаја више реченица у
краћу целину

непосредног окружења
-бира и користи
одговарајуће речи у говору;
на правилан начин користи
нове речи у свакодневном
говору
-напамет говори краће
књижевне текстове
-пише читко и уредно
-пише реченице по диктату
-чита гласно и тихо у себи,
са разумевањем
-пронађе информације
експлицитно изнете у тексту

текста

8.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-граматика
-лексикологија
-књижевност
-говорна култура
-вештина читања
иразумевања
прочитаног
-писано изражавање
Појмови
-строфа и стих
-бајка
-именице,
глаголи
прошло, садашње и
будуће
-обавештајна, упитна

Садржај
Реченица. Именице. Глаголи. Придеви. Антонимија. Фразеологизми који се употребљавају у свакодневној комуникацији.
Лирика. Народна песма. Породичне и шаљиве народне -лирске песме. Избор из поезије. Избор из Антологије српске поезије.
Епика. Народне приповетке. Народна приче. Српске народне бајке. Народне басне. Бајке. Избор из народног усменог
стваралаштва (шаљиве приче, пословице). Драма. Популарни и информативни текстови. Избор из енциклопедија и часописа за
децу. Основни облици усменог писменог изражавања. Препричавање. Причање. Описивање. Усмена и писмена вежбања.
Правописна правила. Велико слово. Писање датума, назива улица, бројева словима. Писање речце ЛИ. Скраћенице за мере.
Две тачке и запета у набрајању. Писање скраћеница.
Начин реализације –
облици, методе и
технике рада
-уочавање и схватање
реченице као основне
језичке категорије,
-препознавање и
разумевање главних
реченичних делова
-упознавање реченице

Предметне компетенције
знања
-препознаје шта је
песма
-разликује бајку и
басну према основним
карактеристикама
-уочава и разликује
главне и споредне
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вештине/
способности
-уме самостално и
правилно да напише
обавештајне, упитне и
узвичне реченице
једноставнеструктуре
-уме својим реченицама
да прича на задату тему

ставови/
вредности
-примењује основна
начела вођења
разговора
-разуме важност
пажљивог слушања
саговорника током
учествовања у

Опште-предметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-рад са подацима и
информациjама
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и узвична реченица
-азбука и абецеда,
ћирилице и латинице
-наслов, пасус, име
аутора
-тема текста

-вредновање,рукописа,
преписивање, диктати,
краћи састави
-систематско усвајање
појмова на нивоу
препознавања
-вежбе артикулације
-моторичке вежбе
-пружање сталне и
систематске помоћи од
стране наставника кроз
језичке игре,вежбе,
домаће задатке и сл.
-гласно,флексибилно
тихо читање
-вежбе у посматрању,
слушању препричавању
текстова, позоришних
представа
-уочавање и тумачење
порука дела
-запажање
карактеристичних детаља
у описивању лика и
амбијента.
-уочавање и
тумачење особина
личности
-уочавање и тумачење
поруке текста
-изражајно казивање
напамет научених
текстова
-уочавање хронологије и
повезаности догађаја у
приповедању
-подстицање жеље за
читањем
-увежбавање и
усавршавање технике

ликове, њихове
особине, редослед
догађаја утексту,
време и место радње
-препознаје шта су
именице, а шта
глаголи у типичним
примерима
-препознаје шта је
прошло, садашње и
будуће време
-разликује потврдан и
одричан садржај
реченице на основу
форме
-препознаје разлику
између азбуке и
абецеде, ћирилице и
латинице
-разликује у тексту
наслов, пасус, име
аутора
-употребљава велико
слово у писању
вишечланих
географских назива
-у типичним
примерима зна да
употреби речце не и
ли и запету у
набрајању
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и да преприча краћи
наративни текст
слободно или према
датом плану
-влада основном
техником читања и
писања латиничког
текста,течном и
правилном, гласном и
тихом читању кратких и
једноставнихтекстова
-уме да пише честитку и
(попуњава) позивницу
-уме да напише текст
кратким и потпуним
реченицама једноставне
структуре (према
задатком плану или
помоћу питања)
-сам ствара краће
усмене и писане
текстове, по угледу на
прочитане или слушане
говоре о неком своме
доживљају
-описују што су видјели
(нпр. на ТВ-у),
препричавају нешто што
им је неко испричао или
прочитао, или су сами
прочитали
-током говорнога
наступа настоје да
говоре што јасније,
природно и разумљиво
-уочава у тексту
обавештајну, упитну и
узвичну реченицу
-уме да одреди шта је
основна тема текста и из

разговору
-разумевање и
уважавање
различитости
-спремност да
учествује у решавању
проблема у својој
школи
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада

-решавање
проблема
-сарадња
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читања наглас и у себи с
разумевањем
прочитаног
-препричавање садржине
краћих текстова
-вредновање
рукописа, преписивање,
диктати,краћи састави
-богаћење речника
-моторичке вежбе
-овладавање техником
читањаи писања
латиницом
-систематско неговање
изражајног читања
-развијање говорне и
писмене културе
-различите методе и
облици рада вежбање,
објашњење,
демонстрирање, дијалог,
вежбање критичког
мишљења...
-оспособњавање за
самостално читање

њега изведе
једноставнезакључке
-уме да напише назив
своје улице и потпуну
адресу
-уме да повезује
информације у
линеарном и
нелинеарном тексту

8.3.ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-говорна култура
-вештина читања
иразумевања
прочитаног
-писано
изражавање
-књижевност

Садржај
Препричавање. Причање.Описивање. Извештавањ. Књижевноуметнички. Информативни текст. Правописна правила. Велико
слово. Писање датума,назива улица ,бројева словима. Писање речце ЛИ. Писање сугласника Ј. Писање скраћеница. Лирика.
Епика. Драма. Научно-популарни и информативни текстови. Избор из књига енциклопедија и часописа за децу. Именице-род,
број. Глаголи. Придеви. Реченица-значење, облик, субјекат, предикат. Речи супротног значења. Фразеологизми који се
употребљавају у свакодневној комуникацији.
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-граматика
-лексикологија
Предметне компетенције

Појмови

Начин реализације –
облици, методе и
технике рада

знања

-доживљај
-хајдук
-особине
-карактер
-осећања
-вест
-порука
-тема
-слог
-увод
-разрада
-закључак
-сажето
-поезија
-лирика
-строфа
-стих
-рима
-песничка слика
-поређење
-породичне песме
-шаљива песма
-епика
-фабула
-књижевни лик
-управни, неуправни
говор
-народна књига
-ауторска књига
-драма
-драмски лик
-дидаскалија
-сценски простор
-научни текст

-запажање, уочавање,
усвајање појмова
-препознавање
-разликовање
-информативна
употреба
-вежбе читања: гласно,
изражајно, у себи,
истраживачко
-обнављање
-систематизација
-уочавање основне
морфолошке
категорије
-увођење у акценатске
норме
-систематска вежбања
правописа и служење
правописним речником
-богаћење речника
-пружање сталне
систематске помоћи од
стране наставника кроз
језичке игре, вежбе,
домаће зад
-запажање, уочавање,
усвајање појмова
-препознавање
-разликовање
-информативна
употреба
-вежбе читања:гласно,
изражајно, у себи,
истраживачко

-разликује народну и
ауторск укњижевност,
лирску и епску песму
-разликује пословице,
загонетке и брзалице
-препознаје риму
-разликује основно од
фигуративних значења у
тексту
-препознаје поређење
као стилску фигуру
-разликује лик у
књижевном тексту од
лика у позоришној
представи илифилму
-препознаје узрочнопоследичне везе међу
догађајима у тексту
-разликује заједничке и
властите именице, лице,
род и број глагола,
описне иприсвојне
придеве
-препознаје субјекат као
вршиоца радње (носиоца
особине) и глаголски
предикат као радњу
(збивање, стање)
-препознаје прилошке
одредбе за место, време
и начин вршења радње,
именујући их као речи
које означавају место,
време и начин вршења
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вештине/
способности
-уме да почне и
заврши своје причање,
јасно структуришући
уводни,средишњи и
завршни део казивања
-започне и на
одговарајући начин се
укључи у разговор
-да позове некога
телефоном и да
одговори на позив
-поздрав,
представљање
-познаје формуписања
писма
-демонстрира
природан говор и
правилан изговор
-издвоји и класификује
најбитније податке,
упореди их и допуни и
створи сличан текст
-тумачи једноставне
штампане забране,
заповести,упозорења и
обавештења, и сам их
ствара
-ствара краће саставе у
којима до изражаја
долази креативност,
оригинално и
стваралачко мишљење

ставови/
вредности
-има позитиван однос
према матерњем језику
и другим страним
језицима
-уз помоћ наставника
процењују разговор
(културу саговорника,
речи које упућују,
говор тела)
-императивне изразе у
тим текстовима
замењују другачијим
изразима
-уочава да се у
његовом окружењу
користе различити
језици
-уз подстицај
наставника изражава
запажања, мисли и
осећања након
слушања
књижевноуметничког
текста и повезује
садржај текста с
властитим искуством
-упоређује своја
запажања, мисли и
осећања са
запажањима осталих
ученика
-саопшти доживљај
књижевног текста,
издвоји оно што му се

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за учење
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
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-информативни
текст
-енциклопедија
-речи супротног
значења
-речи истог значења
-умањенице
-увећанице

-обнављање
-систематизација
-уочавање основне
морфолошке
категорије
-увођење у акценатске
норме
-систематска вежбања
правописа и служење
правописним речником
-богаћење речника
-пружање сталне
систематске помоћи од
стране наставника кроз
језичке игре, вежбе,
домаће задатке

радње
-препознаје и уме да
употреби антониме,
деминутиве и
аугментативе,
именујући их као речи
супротног значења,
умањенице и увећанице
-уочава управни говор у
тексту и користи
наводнике
-разликује управни и
неуправни говор
-употребљава велико
слово у писању имена
народа, празника,
установа,наслова
часописа и новина
-препозна разлику
између текста који
говори о свету из маште
и текста о реалном свету
-препозна два временска
плана у причи: сад и
некад
-разликује
књижевноуметнички
текст од других текстова
-разуме и користи
појмове бајка и басна
-разликује, објасни и
користи појмове
матерњи језик и страни
језик
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допало у делу и
објасни зашто му се
управо то допало
-непосредно након
слушања или гледања
позоришне или
луткарске представе
изражава своје
разумијевање текста
-одређује
карактеристичне
особине, осећања,
изглед, поступке
ликова ињихових
односа
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада
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8.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-вештина читања
и разумевање
прочитаног
-писано
изражавање
-граматика и
лексикологија
-књижевност
-говорна култура

Садржај
Лектира:лирика, епика, драма, научно-популарни и информативни текстови. Правописна правила: употреба великог слова. Писање
присвојних придева од властитих имена. Речца ли и не. Управни и неуправни говор сва три модела, наводници. Заграда. Скраћенице,
именице, придеви, заменицe, бројеви, глаголи, реченица. Лирски текстови, епски текстови, драмски текстови, научно-популарни
иинформативни текстови, причање по плану, према теми, у дијалошкој форми, описивање слика и односа, препричавање текста у
целини и по деловима, извештавање.

Предметне компетенције

Појмови

Начин реализације –
облици, методе и
технике рада

знања

-основни делови
текста: наслов,
пасус, име аутора,
садржај, речник
-функционални
појмови:
-главно, споредно,
машта, збиља,
утисак,
расположење,
околност,
ситуација, услов,
поређење, тврдња,
доказ, закључак,
искреност,
правичност
-темпо
-пауза
-уводни,
средишњи и
завршни део
-синоними
-променљиве речи

-разговор о тексту
-уочавање и именовање
садржинских целина
-поређење
-процењивање
-изражавање става о
садржају текста
-закључивање
-уочавање сличности и
разлика
-језичке игре
-увежбавање
-понављање
писање по диктату
-лексичке и семантичке
вежбе
-синтаксичке и стилске
вежбе
-питања и одговори
-преписивање
-описивање
-препричавање
-извештавање

-разликује одлике романа
(за децу) од драме (за
децу)
-разликује приповедачке,
дијалошке и
дескриптивне делове
текстова које чита
-разликује причу од
начина како је она
испричана
-разликује (кратке и дуге)
стихове
-уочава и разликује
личне заменице (род и
број у номинативу);
основне и редне бројеве;
основне начине
изражавања прошлости,
садашњости и
будућности (презент,
перфекат и футур)
-у реченици препознаје
прави објекат (у

вештине/
способности
-читање наглас и у себи
-усмерено читање
- изражајно читање
-уме да изнесе своје
идеје и брани своје
тврђење
-издвајање битног од
небитног
-повезивање
информација из
различитих делова
текста
-исправља свој текст
(критички чита
написано, усавршава
текст и исправља
грешке у њему)
-уме да препозна
значење непознате речи
и устаљеног израза на
основу контекста
-уме да састави кратак
извештај (о спортском
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ставови/
вредности
-анализира и вреднује
поступке, особине и
понашање ликова у
књижевном делу
-примењују правила
културног опхођења
- пише неколико верзија
текста, унапређујући
његов квалитет
-вреднује сопствене и
туђе текстове у складу с
узрастом
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа заучење
-естетичка компетенциjа
-комуникациjа
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
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-субјекат
-глаголски
предикат
-објекат
-прилошке
одредбе за време,
место и начин
-атрибут
-лирска песма
-епска песма
-обичајне народне
песме
-родољубива
песма
-основни и
споредни мотиви
-песничка слика
слог
-ритам
-стих, строфа,
рима
-персонификација
-тема и идеја у
епском делу
-фабула
-сиже
-порука
-приповедач,
приповедање
-дијалог
-монолог
-роман
-драма
-дидаскалије
-уводни,
средишњи и
завршни део

-вежбе богаћења
речника
-увежбавање технике
израде писаног састава
-поступност
-селективност
-систематско вежбање
-уочавање
-откривање
-закључивање
-повезивање наставе
језика са доживљавањем
уметничког текста
-читањем откривање
карактеристика ликова,
радњи, догађаја,
природних појава, описа
-казивање напамет
поетских и прозних
целина
-уочавање и тумачење
песничких слика, тока
радње, главних ликова и
порука
-уочавање и именовање
садржинских целина
-уочавање и тумачење
израза, речи и дијалога
-запажање спољашњих
и друштвених
околности
- причање о задатој теми
-образлагање своје идеје
-самостално описивање
-структурисање
казивања

акузативу) и прилошке
одредбе завреме, место и
начин
-препознаје и
употребљава синонимне
речи, именујући их као
речи истог илисличног
значења
-користи речи у
основном и пренесеном
значењу
-правилно пише придеве
на -ов/-ев,-ин и -ски/шки/-чки
-правилно употребљава
(у говору и писању)
гласове ч, ћ, џ и ђ
-правилно пише
сугласник ј у
интервокалној позицији

догађају, културном
догађају)
-уме да прилагоди
језички израз
комуникативној
ситуацији (формалној
/неформалној)
-анализира основне
идеје у
књижевноуметничком
тексту
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8.5.ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ
ОБРАЗОВАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ГОВОРНА КУЛТУРА
0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
0.1.2. користи форме учтивог обраћања
0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења“ или „скандирања“
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
0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и
завршни део казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне информације
0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање .0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
1.2.1. влада основном техником читања
2.2.1. чита текст природно, поштујући
3.2.1. изводи сложеније закључке на основу
ћириличког и латиничког текста
интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком текста, обједињујући информације из
1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са
месту у тексту је пауза, место логичког акцента;
различитих делова дужег текста
текстом, проналазећи информације
који део текста треба прочитати брже, а који
3.2.2. повезује и обједињује информације
експлицитно исказане у једној реченици,
спорије
исказане различитим симболичким
пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, 2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са
системима (нпр. текст, табела, графички
када, колико и сл.)
текстом, анализирајући и обједињујући
приказ)
1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, информације исказане у различитим деловима
3.2.3. разликује различитa гледишта
која може да буде исказана на различите
текста (у различитим реченицама, пасусима,
заступљена у информативном тексту (нпр.
начине (синонимија, парафраза), садржана у
пољима табеле)
мишљење аутора текста vs. мишљења
тексту
2.2.3. раздваја битне од небитних информација;
учесника у догађају)
1.2.4. познаје и користи основне делове текста
одређује след догађаја у тексту
3.2.4. изводи сложеније закључке на основу
и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај,
2.2.4. успоставља везу између информација
текста и издваја делове текста који их
речник)
исказаних у линеарном и нелинеарном тексту
поткрепљују; резимира наративни текст
1.2.5. одређује основну тему текста
(нпр. проналази део/детаљ који је приказан на
3.2.5. представља текст у одговарајућој
1.2.6. разуме дословно значење текста
илустрацији, у табели, или на дијаграму)
нелинеарној форми (уноси податке из текста
1.2.7. разликује књижевноуметнички од
2.2.5. одређује основни смисао текста и његову
у дату табелу или дијаграм)
информативног текста
намену
3.2.6. процењује сврху информативног текста
1.2.8. процењује садржај текста на основу
2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту
у односу на предвиђену намену (нпр. који од
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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

Основни ниво
1.3.1. пише писаним словима ћирилице 1.3.2.
уме да се потпише
1.3.3. почиње реченицу великим словом,
завршава је одговарајућим интерпункцијским
знаком
1.3.4. употребљава велико слово приликом
писања личних имена, назива места
(једночланих), назива школе
1.3.5. пише кратким потпуним реченицама
једноставне структуре
1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме
1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до
400 речи)
1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на
узраст); правилно их употребљава
1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде,
зашто касни, и сл.)
1.3.10. пише честитку (за Нову годину,
рођендан), позивницу (за рођенданску
прославу, забаву), разгледницу (са летовања,
зимовања, екскурзије)

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.)
2.2.8. износи свој став о садржају текста и
образлаже зашто му се допада/не допада, због
чега му је занимљив/незанимљив; да ли се
слаже/не слаже са поступцима ликова 2.2.9.
издваја делове текста који су му нејасни
2.2.10. вреднује примереност илустрација које
прате текст; наводи разлоге за избор одређене
илустрације
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Средњи ниво
2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и
латиницу)
2.3.2. употребљава велико слово приликом
писања имена држава и места и њихових
становника; користи наводнике при навођењу
туђих речи; правилно пише присвојне придеве (ов/-ев/-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; употребљава запету при набрајању
2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама;
варира језички израз (ред речи у реченици,
типове реченица, дужину реченице...)
2.3.4. држи се теме; излагање организује око
основне идеје текста коју поткрепљује
одговарајућим детаљима
2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној
ситуацији (формалној/неформалној)
2.3.6. саставља кратак наративни текст
2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту;
употребљава синониме (нпр. да
избегнепонављање)
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два текста боље описује дату слику, да ли је
упутство за (познату) игру потпуно и сл.)
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)

Напредни ниво
3.3.1. пише јасним, потпуним, добро
обликованим реченицама; користи
разноврсне синтаксичке конструкције,
укључујући и сложене
3.3.2. јасно структурира текст (уводни,
средишњи и завршни део текста); добро
распоређује основну информацију и додатне
информације унутар текста и пасуса
3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз
типу текста
3.3.4. саставља кратак експозиторни текст
3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на
узраст)
3.3.6. издваја пасусе
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2.3.9. исправља свој текст (критички чита
написано, поправља текст и исправља грешке)
2.3.10. уме да попуни једноставан образац са
основним подацима о себи (име, презиме, име
родитеља, година рођења, адреса, телефон;
школа, разред, одељење)
2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га
адресира

Основни ниво
1.4.1. препознаје врсте речи (именице,
заменице, придеве, бројеве и глаголе) 1.4.2.
препознаје граматичке категорије променљивих
речи (род и број заједничких именица) и
глаголско време (презент, перфекат и футур)
1.4.3. препознаје врсте реченица по
комуникативној функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1.4.4. препознаје антонимију
1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама
који се употребљавају у свакодневној
комуникацији (у кући, школи и сл.)

Основни ниво
1.5.1. препознаје књижевне родове на основу

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Средњи ниво
2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице,
придеве, бројеве и глаголе)
2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и
заједничке именице; описне, присвојне и
градивне придеве; личне заменице; основне и
редне бројеве)
2.4.3. препознаје лице, род и број личних
заменица у номинативу
2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола
(лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из
једног глаголског времена у друго 2.4.5.
препознаје субјекат и глаголски предикат
2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној
функцији (обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне) и по потврдности/одричности
(потврдне и одричне)
2.4.7. саставља реченице различите по
комуникативној функцији и облику
2.4.8. препознаје синонимију
2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама
који се јављају у школским текстовима (у
уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и
правилно их употребљава
КЊИЖЕВНОСТ
Средњи ниво
2.5.1. разликује лирску од епске песме
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Напредни ниво
3.4.1. именује врсте и подврсте речи
(властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне
заменице; основне и редне бројеве; глаголе)
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
3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу)
и прилошке одредбе за време, место и начин
3.4.4. одређује значења непознатих речи и
фразеологизама на основу ситуације и
текста/контекста у којем су употребљени
3.4.5. употребљава речи у основном и
пренесеном/фигуративном значењу

Напредни ниво
3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке
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формалних одлика поезије, прозе и драме
1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и
басну)
1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су
носиоци радње) у књижевноуметничком тексту
1.5.4. одређује време и место дешавања радње у
књижевноуметничком тексту

2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне
умотворине - пословице, загонетке, брзалице)
2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској
песми
2.5.4. одређује карактеристичне особине,
осећања, изглед и поступке ликова; и односе
међу ликовима у књижевноуметничком тексту
2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује
редослед догађаја у књижевноуметничком
тексту)
2.5.6. разликује приповедање од описивања и
дијалога
2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у
књижевноуметничком тексту
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ликова позивајући се на текст 3.5.2. уочава
узрочно-последичне везе међу догађајима у
тексту
3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком
тексту, аргументује их позивајући се на текст
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9. ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању ја 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.
Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту јесте развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање
позитивног односа према језику који није њихов матерњи језик, односно уважавање различитости, упознавање фонолошког система
страног језика и основних комуникативних вештина у усменом општењу.
9.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Садржај
Језичке активности у комуникативним ситуацијама: Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m fine,
thank you, and you? Goodbye. Bye. See you (later/tomorrow). Have a nice day/weekend! Thanks, same to you! Представљање себе и
других:My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? This is my friend. His name’s/name is Marko. Maria, this is Barbara.
Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr Jones. He’s your teacher. How old are you? I’m seven. He’s
ten. Who’s this/that? It’s my father. Is Tom your brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. Is Jane your sister/friend? Yes, she is/No, she
isn’t. Who’s in the picture? It’s my sister. Her name’s Susan. Личне заменице у функцији субјекта - I, you …Присвојни придевиmy, your…Показне заменице - this, thatГлаголto be - the Present Simple TenseПитања са Who /How (old)Основни бројеви (1-10)
Разумевање и давање једноставних упутстава и налога: Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit
down. Stand up. Turn around. Jump. Say hello/goodbye to your friend. Open/Close your books/notebooks. Put down your pencils. Pick
up the rubber. Wash your hands. Open the window, please. Come in. Come here/to the board. Give me your book, please. Don’t do
that. Listen and say/sing/do/number/match/draw/repeat… Cut out/stick/touch/point to... Colour the door yellow. Count from … to ….
My turn now.Hurry up! Quick! Watch out! I understand/I don’t understand. I’m finished. Позив и реаговање на позив за учешће у
заједничким активностима Let’s play football/the memory game/go to the park/sing. Come and play with me! Come to my birthday
party. Cool! Super! Great! OK. All right. Sorry, I can’t.Исказивање молбе, захвалности и извињењаCan I have an apple, please?
Yes, here you are. Thank you/Thank you, Maria/Thanks. You’re welcome. No, sorry/Not now/No, you can’t. Can you help me, please?
Can/May I have some water, please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? Excuse me, Teacher, …? I can’t see. Can you move,
please? Sorry, can you repeat that, please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No problem.Честитање Happy birthday to you! Merry
Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Thanks, same to you! Описивање живих бића предмета, места и појава: It’s a/an… It’s
short/long/small/big/blue… It’s a blue ruler. I can see one red apple and two yellow bananas/three blue and four orange balloons.
Here’s a crayon. What colour is it?It’s blue/The crayon is blue.Глаголиhave got, to beза давање описа. Правилна множина
именица: book - books, apple - apples…Модални глагол can уз глаголsee. Исказивање потреба, осета и осећања: I’m
thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. Do you want some water? Yes, please. No, thank you. Are you happy/sad/hot/cold? The
Present Simple Tense (be, want).Модални глагол canза изражавање предлогаИсказивање положаја у простору: Where’s my dad?
Is he in the bedroom? No, he’s in the bathroom. Where’s your dog? It’s in the garden. Where’s my bag? It’s on the chair. Where’s the
toilet? It’s here/over there. Прилози и предлози - here, there, in, onПитања са Where Изражавање припадања и поседовања: This
is my ball. Is that your bike? I’ve got a dog. Have you got a pet? He/She’s got two brothers. Who’s got a/an...? Присвојни придеви
my, your…Have got за изражавање припадања /поседовања. Изражавањедопадања/недопадања: Do you like ice cream? Yes, I
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do/No, I don’t. I like apples and oranges. I don’t like milk or cheese. Do you like games? The Present Simple Tense глагола like.

Појмови
-упутства
-једноставни
текстови
-бројалица, кратка
песмица, прича и
дијалог
-sounds- vowels,
consonants,
diphthongs
-regular& irregular
plurals–feet
-Saxon genitive –
Tom’s ball
-personal pronouns–I,
you, it
-demonstrative
pronouns –this
-interrogative
pronouns – who, what,
whose
-indefinite article–It’s
a doll. It’s an apple.
-definite article–What
colour is the fish?
-cardinal numbers– 1–
10
-adjectives denoting
size and colour
-possessive adjectives
-my, your
-verbs:
-be – am, is
-like–I like/don’t like
bananas.

Начин реализације
-облици, методе и
технике рада
-слушају
наставника/тонски
запис и
понављају/репродукуј
у фонетскофонолошке,
акценатске, ритмичке
и интонацијске узорке
енглеског језика (тј.
издвојене гласове,
речи и кратке
реченице)
-броје, рецитују,
певају
-играју језичке игре
-дају и извршавају
једноставна упитства
и наредбе
-играју улоге (role–
play);
-учествују у
драматизацијама
-учествују у кратким
разговорима са
наставником и другим
ученицима
-симулирају
споразумевање у
једноставним
ситуацијама

Предметне компетенције
вештине/
знања
способности
-поздрављање
-изврши кратка и
-представљање себе и
једноставна упутства и
других, давање основних наредбе
информација о себи,
-пронађе тражене
давање и тражење
податке из текста који
основнох информација о
слуша (ко, шта, где,
другима
чији, који,колико...)
-разумевање и давање
-поздрави и
једноставних упутстава и отпоздрави,
налога
примењујући
-описивање живих бића,
најједноставнија
предмета, места и појава
језичка средства
-исказивање положаја у
-представи себе и
простору
другог
-разуменаставников
-разуме кратка и
говор и jедноставне
једноставна упутства и
песмице, приче и
налоге и реагује на њих
дијалоге уживо
-даје кратка и
или са аудио-записа
једноставна упутства и
-поставља и одговара
налоге
кратка питања
-упути позив на
-на елементарном нивоу,
заједничку активност
препознаје гласовну
-разуме кратке и
структуру језика који учи једноставне молбе и
-уочава разлику у односу реагује на њих
на матерњи језик.
-упути кратке и
-понавља и репро-дукује
једноставне молбе;
издвојене гласове, речи и упути једноставне
кратке реченице
честитке
-да одговор на
-разуме једноставне
wh-/yes- no питањ
описе живих бића,
-да једноставна упутства
предмета и места
и наредбе
-опише жива бића,
-одговарајући на
предмете и места
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ставови/
вредности
-вербално и
невербално реагује у
складу са
наставниковим
говором
-искаже и прихвати
захвалност и
извињење на
једноставан начин
-исказивање молбе,
захвалности и
извињења
-разуме свакодневне
исказе у вези са
непосредним
потребама, осетима и
осећањима и реагује
на њих
-изрази основне
потребе, осете и
осећања кратким и
једноставним
језичким средствима
-разуме једноставна
обавештења о
положају у простору и
реагује на њих
-уважавање
различитости
-упознавање и
представљање и у
нашој земљи
иземљама енглеског
говорног подручја

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
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-have got–I’ve got a
rabbit.
-imperative Stand up!
Sit down! Listen! Clap
your hands!
-interrogative adverbs
and phrases –how, how
many
-conjunctions – and

постављено питање, каже
кошта коме припада
-препозна и именује жива
бића, предмете и места из
непосредног окружења;
-честита другима
рођендан/празник
-броји до десет и,
одговарајући на
постављенља питања,
кажеа) колико има
година б) преброји
особе/животиње/предмет
е (- How many pencils? Seven)
-опише некога/нешто
наводећи узраст/
величину/ боју
-каже, одговарајући на
постављено питање, коју
храну воли, а коју не

-тражи и пружи кратка
и једноставна
обавештења о положају
у простору
-тражи и даје
једноставне исказе
којима се изражава
припадање/
неприпадање,
поседовање/
непоседовање
-разуме једноставне
исказе за изражавање
допадања/недопадања
и реагује на њих
-тражи мишљење и
изражава допадање /
недопадање
једноставним језичким
средствима

-уочи да се
његова/њена
култура/традиција
разликује од
културе/традиције
вршњака из других
земаља
-изражавање
прирадања /
неприпадања и
поседовања /
непоседовања
-изражавање
допадања /
недопадања
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада

9.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Садржај
Welcome Introducing,hello,colours,1-10,treasurechest,jump up,turn around,Come on a quest!Look for a...present today,find a.. My toys What
is this?It’s a…car.It’s …orange.How many…dolls?15 …cars.I can see… Let’s go …to the princessa… /E/,/O/, math: SUMS, values: making
new friends. My family:Famil words,horrible,baby,young,old,bus,bug,van,map;MyfamilyWhere’s…mydad/mum/sister? He’s inthe
kitchen/She is in thegarden,I love (princessEmily),They’re(young),This is my(granny);social science:life processes;values:caring for the
young and the eldery;sounds/mum,map My body. Arms,legs,hands,feet,fingers,toes,head,body,key,exercise routine/actions:Wave your arms,
Stamp yourfeet, Clap yourhands, Touch yourtoes, Move your legs, Shake your body; I’ve got two legs; I’m purple/big/hot…Exercise is good
for you; PE:anexercise routine; keeping fit;sounds:big/green Myface Face,eyes,eares,nose,mouth,hair,small,short,long,sunglasses, Maths:
shapes (circle,triangle,square,rectangle),I’ve got a small mouth..He/She’S got long/shorthair…Who is it? Values: beingkind; sounds: nose/
bab Animals: Coe,horse,goat,sheep, duck,cat,dog,animal,bat,fox,owl,thin/fat,wings,crown, awake,day,night,farm;Is it…acow/white/big?It’s
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Појмови
-family
-body
-face
-animals
-food
-clothes
-weather
-celebrations
-personal
pronouns – we,
they
-possessive
ađectives – our,
their
-demonstrative
pronouns–that
-prepositions –
behind, next to
-Present Simple
(be, like, have
got)
-can (ability)
-there’s a … /
there are five
….(affirmative
form)
-Present

small/big;It’s got four lags/big eares…Sciense:night and day animals; Values:caring for animals; sounds: brown/short Food Apple, banana,
pizza,chicken,egg,fish,salad,rice,food,nuts,cheese, bread,cake,toast,cereal,mice,bike,breakfast,lunch,dinner,menue;I like/don’t like… apples,
How about you?It’s very nice;I like toast forbreakfast…Social science:meals;Values:eating healthyClothes t-shirt, trousers, dress, skirt,
shoes,socks,pyjamas, jumper,boots,shirt,hat,coat,nurse,firefighter,chef,police officer;I’m wearing…Put on/take off…It’s time for bed;Have
you got a…?I’m a…nurse;Social science:jobs and uniforms;Values:being polite;sound:birdWeather Sunny,cloudy,windy,rainy, snowy,
weather chart,umbrella,days of the week,seasons…Do you like(snowy days)?It’s a sunny day.It’s rainy.Thank you.Are you hngry?It is
Monday; Staying safe in different weather/clothes when it is hot/cold;sound/u:/Celebrations Christmas,Valentine’s Day, Easter; heart,
balloons, card;Here’s a card…stockings,Christmas Eve, Christmas tree, Santa, star, presents;Let’s sing…We wish you…sharing joy ,family
gatherings.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-разуме веома кратке и
-слушају краћи текст и
-учтиво се захвали,
-компетенциjа за
-вежбе слушања и
једноставне дијалошке и
реагују невербално (нпр.
да се извини, тражи
учење
понављања, вежбе у књизи
монолошке текстове,
цртањем, бојењем,
помоћ и дозволу,
-одговорно учешће
и раднојсвесци, певање,
праћенеилустрацијама,
разврставањем слика,
некоме нешто
у демократском
игре у пару, играње улога
уживо или са аудиоповезивањем слика и
понуди
друштву
-вежбе слушања, цртање,
записа
текста, израдом предмета
-изражава
-естетичка
певање, повезивање речи и
-у монолошкој форми
од различитог материјала, захвалност, слагање,
компетенциjа
звучног материјала са
илустарцијом, вежбе из
говори о себи, члановима
физичком активношћу,
неслагање у кратком
-комуникациjа
мимиком, гестом,
разговору уз
-решавање
књиге и радне свеске, игре, породице и појмововима
изнепосредног окружења,
покретом), и вербално
употребу
проблема
игре у пару, по групама,
уз употребу једноставне
(изговарањем речи/
најједноставнијих
-сарадња
глума, мини пројекти
језичке
структуре
кратких
реченица,
реченичних
модела
и
-индивид. или групни,
-размењује са другима
кратким одговорима,
устаљених израза
постављање питања и
oсновне
информације
о
попуњавањем
табела)
-разуме важност
давање краћих заповести уз
идентитету,
породици,
-играју
улоге
(роле–плаy)
поштовања правила у
демонстрацију
кућном љубимцу,
-учествују у
одељењу и школи
интересовањима
драматизацијама
-самостално или
(допадање/недопадање)
-симулирају
консултујући друге
-разликује потврдну и
споразумевање у
преиспитује тачност
одричну, обавештајну,
свакодневним ситуацијама и прецизност решења
упитну и узвичну
-рецитују и певају
-поштује правила
реченицу
песмице
заједничког рада
-разуме уобичајене
-играју језичке игре
једноставне језичке
-репродукују краћи
структуре
текст/део текста/
-препише поједине речи
занимљиве податке из
-запише поједине ријечи
текста
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Continuous
-near

по сећању
-пише честитке
-пише краће реченице по
моделу
-изврши кратка и
једноставна упутства и
наредбе
-одговори на кратка и
једноставна питања
-уочи главну
мисао/суштину текста
-каже алфабет и спелује
своје име
-пише поједине речи,
више речи или краће
реченице по сећању

-учествују у кратким
разговорима са
наставником и другим
ученицима (постављају
питања и дају одговоре,
размјењују информације)
-симулирају
споразумевање у
свакодневним ситуацијама
-раде на једноставним
пројектним задацима у
пару или групи

9.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Садржај
Alphabet Letters of theEnglish alphabetHelloTo introduce oneself,to greet others,to identify colours andnumbers, to ask and answer
about one’s name and age; Hello-Goodbye,What’s your name? I’m ... , How old are you? I’m ... ; Greetings, numbers 1-10, colours At
school To ask and answerabout classroom objects to docalculations ; Who’s that? That’s my ... , What’s this? It’s a ..., What’s that? It’s
a ... ; People, school,classroom objects; Project 1 – Write about your classroom ; Test1Let’s play To give and followorders, to ask and
answer about animals, to form plural nouns ; Imperatives, Is it a... ? Yes, it is. / No, it isn’t , This is a .../These are ... ;Actions, animals,
natureI’m a man To identify professions, to talk about means of transport, to talk about animals and pets ; I’m a ... You’re a ... ; People,
jobs/professions,Christmas, NewYear ; Project 2 –Write about animals; Test 2That’s me To say how someone feels, to describe
someone’s physicalappearance; Are you + adjective? Yes, I am. /No, I’m not. You aren’t + adjective ; Feelings, appearance,
seacreatures I can play tennis To talk about abilities, to talk about famous places, to talk about school subjects; sports;Can/can’t, Can
you ...? Yes, I can./ No,I can’t Actions,ability, sports; Project 3 – Write about yourself;Test 3You’ve got big ears ! To identify parts of
the face and body,to describe your physical appearance, to talk about possessions;Have got/has got ; Face and body, familyWhere’s
Toto? To talk about things in ahouse/room/housechores, to talk about animals ; Where’s ... ?, prepositions of place; Rooms, furniture,
house chores;toys ; Project4 – Write about yourbedroom; Test 4I like apples To talk about food, to tell time; Present simple , What’s
the time?; Food ,time numbers 11 and 12, EasterThere’s a zoo To talk about buildings in a town,place where you live, to identify
musical instruments,to identify means of transport, to count to 100; There’s/are, plurals; Town, musical instruments, numbers 13-100
;Project 5- Write about your lunch; Test 5 A tall hat To talk about clothes, to talk about actions happening now; Present continuous;
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Појмови
-plurals
-town
-musical instruments
-transport numbers
-greetings
-feels
-numbers
-toys
-house/room/house
chores
-have got/has got
-there’s/are
where’
-Present continuous
-clothe
-actions
-week/months of the
year/seasons
-abilities
-sports

Clothes,actionsGoodbye To say the days of the week/months of the year/seasons, to describe the weather,to talk about traditional
clothes, to talk about fairy tales; Revision; Days of the week/months of the year /seasons ,weather.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-разуме кратке
-описује слике,
-у монолошкој
-компетенциjа за
-вежбе слушања,
дијалошке
и
позната
бића
и
формиједноставним
и
учење
повезивање гласова и
појмове
ситуативно
-одговорно учешће у
слова, игра, рад у пару, монолошке текстове,
праћене илустрацијама -пише кратке исказе
прихватљивим
демократском
певање, мануелне
уживо или са аудиокористећи правописна исказимаизражава
друштву
активности,читање,
записа
правила и основне
интересовања, жеље,
-естетичка
повезивање звучног
-читајући
наглас
знаке
интерпункције
допадање
и
недопадање
компетенциjа
материјала са
повезује
низ
слова
у
-попуњава
-размењује
са
другима
-комуникациjа
илустрацијом, игра по
оквиру
речи
и
низ
речи
једноставне
табеле
и
једноставне
исказе
у
-предузимљивост и
улогама, говорне
у
оквиру
кратких
формуларе
вези
са
конкретном
ориjентациjа ка
вежбе, певање,
исказа и реченица
-допуњава кратке
ситуацијом
предузетништву
повезивање речи са
-читајући наглас или у
текстове
-наводи разлике и
-рад са подацима и
сликама, допуњавање
себи разуме основно
-учествује у
сличности између своје
информациjама
реченица,израда
културе/традиције и
-решавање проблема
пројекта, одговарањена значење кратких исказа заједничким
и
текстова
(на
познате
комуникативним
културе/традиције
-сарадња
једноставна
теме)
активностима
на
часу
вршњака
из
других
питања у вези
-симулирају
земаља
сатекстом, тематске
споразумевање
у
-разуме важност
изложбе, групни рад,
свакодневним
поштовања правила у
проналажење уљеза,
ситуацијама
одељењу и школи
илустрације
-употребљава
-самостално или
једноставне језичке
консултујући друге
структуре
преиспитује тачност и
препознајући основне прецизност решења
граматичке
-поштује правила
елементе
заједничког рада
-уочавај значај личног
залагања у процесу
учења страног језика
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9.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Појмови
-countries and
nationalities
-to be
-singular/plural nouns
-mumbers 100 –1000
-have got
-there is/there are
-some/any
-can/can’t
-Present simple
-Present continuous
-dates
-feelings

Садржај
Hello Favouritethings,countries and nationalities; Possessive adjective, to be, singular/plural nouns, this/that/these/those; Greetings;
Numbers 100 –1000 People Appearance adjectives,family,house chores,neigbours, objects;Have got,possessive ‘s; Describing people;
Test 1 Homes Rooms, furniture;There is/there are +some/any, prepositions ofplace, imperatives;Giving instructions;Project- My Home
Animals Animals, action verbs, body parts; Can/can’t (ability); Asking for and giving permission; Test 2 My Life Routine verbs,
transport; Present simple ; Telling the time ; Eating out ; Project – My mealsSport Sports;hobbies; seasons, times ofthe day ; Question
words, like/love/hate + -ing, objectpronouns, in/on/at ; Making suggestions; Test 3 Detectives Places in town,clothes, directions; Present
continuous ;Giving directions ;Project – A Famous Spy Celebrations Dates, the weather ;Frequency adverbs,Present simple andpresent
continuous ;Talking about the weather ; Test 4 SchoolSchool subjects,feelings, time expressions;Was/were, past simple regular ;Talking
about feelings; Project – My School.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-разуме кратке
-у монолошкој форми
-кроз комуникацију -компетенциjа за
-вежбе слушања,
монолошке
и
говори
о
задатим
темама
негује културу
учење
допуњавање реченица,
дијалошке текстове,
користећи краће низове
изражавања
-одговорно учешће у
одговарање на
без пратећих
фреквентних и познатих,
-уме да саслуша
демократском
једноставна питања у
илустрација, уживо
ситуационо
излагање
друштву
вези са текстом, рад у
или са аудио-записа
прихватљивих исказа
саговорника до
-естетичка
пару, групни рад
-разуме општи садржај -саставља кратке поруке
краја и без упадица компетенциjа
-певање, повезивање речи кратких текстова на
личне природе (у оквиру
-уме да изрази
-комуникациjа
сасликом, писање
обрађиване теме у
познатих тема и
мишљење, осећања -предузимљивост и
кратког текста, групни
којима се појављују
ситуација)
и ставове
ориjентациjа ка
рад, игре, драматизација
познати структурни и
-реагује вербално и
-наводи разлике и
предузетништву
-одговарање на
лексички елементи
невербално на упутства
сличности између
-рад са подацима и
једноставна питања
-раде на пројектним
-даје кратка упутства и
своје културе
информациjама
у вези са текстом,
задацима и презентују
наредбе користећи при
/традиције и
-решавање проблема
говорне вежбе текста,
резултате
том елементарне изразе
културе/традиције
-сарадња
израда пројекта,
зауљудно обраћање и
вршњака из других
-дигитална
уочавање дистинктивних
исказивањезахвалности
земаља
компетенциjа
обележја која указују
-у усменој и писаној
-разуме важност
на граматичке
форми одговара на
поштовања правила
специфичности,
једноставна питања о
у одељењу и школи
тематске изложбе
себи, својим познаницима -самостално или
и породици
консултујући друге
-препознаје и користи
преиспитује
усвојене граматичке
тачност и
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садржаје у јасно
контекстуализованим
структурама
-попуњава једноставне
табеле и формуларе
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прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада
-уочавај значај
личног залагања у
процесу учења
страног језика
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10. ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА
Циљ наставе математике у основној школи је овладавање математичким концептима, знањима, вештинама и њиховом применом у
решавању проблема и разумевању природних и друштвених законитости, развој основа апстрактног и критичког мишљења,
истраживачког духа, позитивних ставова према математици и другим наукама, развој способности комуникације математичким писмом
и језиком, повезивање стечених знања и вештина са новим сазнањима и примена у даљем школовању и решавању проблема из
свакодневног живота, као и формирање основа за даљи развој математичких појмова.
10.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област
-природни
бројеви
-геометрија
-положај,
величина и
облик предмета
-линије
-мерење и мере
Појмови
-десетица
-члан скупа
-скупови
-елемент
-цифра
-број
-бројевна права
-знаци: <, >, =
-редни бројеви
-знаци + и -,
сабирање и
одузимање
-сабирак, збир
-умањеник
-умањилац

Садржај
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 и линија.
Дуж. Бројање, писање и читање бројева. Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној правој. Упоређивање бројева. Редни
бројеви. Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и 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. Динар, кованице и новчанице до 100 динара. Мерење дужине нестандардним јединицама мере.

Начин реализације облици, методе и технике
рада
-проналазе што више тела
или равнихфигура у свом
физичком окружењу и
изговарају њихове називе
-израђују моделе равних
геометријских фигура
различитих величина од
картона, колаж папира или
обичног папира
-игра налажења излаза из
лавиринта
-вежбање, примери,
диференцирани задаци на
три нивоа тежине
-решавају задатке из

знања
-одреди међусобни
положај предмета и
бића и њихов положај
у односу на тло
-упореди предмете и
бића по величини
-уочи и именује
геометријске облике
предмета из
непосредне околине
-именује геометријска
тела и фигуре
-групише предмете и
бића са заједничким
својством

Предметне компетенције
вештине/
способности
-прочита, запише, упореди и
уреди бројеве прве стотине
и прикаже их на бројевној
полуправој
-користи лењир
-користи месну вредност
цифре
-користи редне бројеве
-користи појмове: паран,
непаран, највећи, најмањи,
претходни, следећи број,
сабирак, збир, умањеник,
умањилац, разлика, већи за,
мањи за
-сабира и одузима писмено
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ставови/
вредности
-јасно образложи
своје одговоре
-процени шта је
лакше/теже и
проверава процену
-препознају
ситуације у
свакодневном
животу у којима се
могу применити
математичка знања
-упорност и
креативност у
приступу решавању
проблема

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-комуникациjа
-рад са подацима
и информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
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-разлика
-већи за
-мањи за
-нула
-непознати број
-већи, мањи
-односи у
простору
-лево, десно
-испред, иза
-испод, изнад
-горе, доле
-геометријски
облици
-облик круга,
правоугаоника
и квадрата
-крива и права
линија
-затворена и
отворена линија
-унутрашњост и
спољашњост
-у, на и ван
-дуж
-дужина
-ширина
-висина
-боја
-динар и пара
-метар
-мерење

уџбеника
-упоређују предмете из
непосредног окружења
користећи речи: виши–нижи,
дебљи–тањи, већи– мањи,
дужи–краћи, једнаки
-одређује где се објекти из
окружења налазе у односу на
њега
-коришћење модела,
различитих предмета
-вежбе усменог и писменог
рачунања
-текстуално записивање
задатака
-врши проверу процене
нестандардним мерама: за
дужину кораком, стопом или
педљем, за масу „вагањем“
рукама, а за запремину
пресипањем воде из чаше у
посуде
-траже скривени предмет на
основу усмених упутстава
или мапе на којој су смерови
кретања
-игре у којима ученици
спајањем тачака долазе до
слике одређене фигуре
-коришћење симбола за
различите скупове
-групише геометријске
фигуре истог облика

-сложи/разложи
фигуру која се састоји
од познатих облика
-разликује: криву,
праву, изломљену,
затворену и отворену
линију
-броји унапред и
уназад и са прескоком
-прочита, запише,
упореди и уреди
бројеве прве стотине и
прикаже их набројевној
правој
-користи редне бројеве
-разликује парне и
непарне бројеве
-одреди највећи и
најмањи број,
претходника и
следбеника
-користи појмове:
сабирак, збир,
умањеник, умањилац,
разлика
-разликује новчане
апоене до 100 динара и
упореди њихову
вредност
-зна јединице за
дужину: метар,
дециметар,центиметар
-апоени новца
-мере за време: дани,
седмица

и усменодо 20 (са прелазом)
и од 21 до 100 (без прелаза
преко десетице)
-растави број на сабирке и
примени замену места и
здруживање сабирака ради
лакшег рачунања
-реши текстуални задатак са
једном операцијом и
провери тачност решења
-одреди два пута већи и два
пута мањи број
-разликује геометријске
објекте у равни (квадрат,
круг, троугао, правоугаоник,
тачка, права, полуправа,
дуж)
-уочи предмете са
заједничким својством и
упореди предмете по
величини иположају
-сабира и одузима два
једноцифрена броја не
записујући поступак
-сабира и одузима до 100 без
прелаза преко десетице
-растави број на сабирке и
примени замену места и
здруживање сабирака ради
лакшег рачунања
-реши текстуални задатак са
једном операцијом
-прикаже у табели који
предмети припадају којој
групи
-уочи правило и одреди
следећи члан започетог низа
-прочита и користи податке
са једноставнијег стубичног
и сликовног дијаграма или
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-разуме важност
пажљивог слушања
саговорника током
учествовања у
разговору
-разумевање и
уважавање
различитости
-спремност да
учествује у
решавању проблема
у својој школи
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност
и прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада
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табеле
-измери дужину задатом,
нестандардном јединицом
мере
-преслика тачке и фигуре у
квадратној мрежи на основу
задатог упутства

10.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-природни
бројеви
-геометрија
-мерење и мере

Појмови
-први и други
сабирак, збир
-умањеник,
умањилац,
разлика -први и
други
чинилац,
производ
-дељеник,
делилац,
количник
-непознати број
-половина,
четвртина

Садржај
Сабирање и одузимање природних бројева до 100 (с прелазом преко десетице). Комутативност и асоцијативност сабирања.
Множење и дељење природнихбројева; знаци за множење и дељење (. ,:); речи: чиниоци, производ, дељеник, делилац, количник.
Нула и јединица као чиниоци; нула каодељеник. Комутативност и асоцијативностмножења. Изрази (две операције); заграде,
редослед рачунских операција. Слово као замена за неки број.једнакостима типа: x + 5 = 9; 7 x = 35; x : 5= 3; 12 : x = 4. Предмети
облика лопте, ваљка, квадраи коцке.Упоређивање предмета по облику,ширини, висини и дебљини.Дуж, полуправа и права.
Цртање разних кривих и изломљенихлинија. Отворена и затворена изломљена линија. Уочавање и цртањеправоугаоника и
квадрата на квадратнојмрежи. Предмети облика лопте, ваљка, квадраи коцке.Упоређивање предмета по облику,ширини, висини
и дебљини. Дуж, полуправа и права. Цртање разних кривих и изломљенихлинија.Отворена и затворена изломљена линија.
Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи. Мерење дужи помоћу метра,дециметра и центиметра. Мере
за време: час, минут, дан,седмица - недеља, месец. Однос између јединица упознатих мера.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-изучавање својстава
-користи појмове чинилац,
-одреди десетице
-препознају
-компетенциjа за
операција ивеза између њих
производ, дељеник,
најближе датом броју ситуације у
учење
-проблемска настава и
делилац, количник
-сабира и одузима
свакодневном
-одговорно учешће
симулација
-користи појмове половина
бројеве до 100,
животу у којима се
у демократском
-решавање текстуалних
и четвртина
писмено и усмено
могу применити
друштву
задатака (проблемски задаци -разликује и именује
-примени замену
математичка знања -комуникациjа
на три нивоа)
геометријска тела: коцка,
места и здруживање
-упорност и
-рад са подацима и
-графичко представљање
квадар, лопта и ваљак
сабирака и чинилаца
креативност у
информациjама
(дијаграми, таблице)
-чита и запише време са
ради лакшег
приступу решавању -решавање
-писмено и усмено рачунање часовникачас,минут,секунда рачунања
проблема
проблема
-диференцирана настава уз
-разликује новчане апоене
-множи и дели
-разуме важност
-сарадња
индивидуализацију
до 100 динара и упореди
усмено у оквиру
пажљивог слушања -дигитална
-кооперативни рад у малим
њихову вредност
таблице множења
саговорника током
компетенциjа
групама и рад у пару и
-зна јединице за дужину:
-израчуна вредност
учествовања у
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-лопта, ваљак,
квадар, коцка
-дуж, полуправа,
права
-правоугаоник,
квадрат
-метар,
центиметар,
дециметар
-час, минут,
секунда
-дан, месец,
седмица

индивидуално
-квизови, такмичења
-дидактичке игре
-евалуација
-чек листе
-тематска настава
-експериментална
метода: разноврсних
модела фигура у току
посматрања, цртања,
резања, пресавијања,
мерења, процењивања,
упоређивања, поклапања
-цртати изломљену
линију, правоугаоник и
квадрат на квадратној
мрежи
-очигледност - повезивање
са животним ситуацијама
-амбијентална настава
-мерење предметa из
околине
-претварање јединица мере у
мање и веће
-очигледна настава
-коришћењематематичког
језика(симболи, изрази
формуле)
-истраживачка настава

метар, дециметар,
центиметар
-именује апоене новца
-именује мере за време: дан,
седмица, месец
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бројевног израза са
највише две
операције
-реши текстуални
задатак постављањем
израза са највише две
рачунске операцијеи
провери тачност
решења
-одреди непознати
број у једначини са
једном аритметичком
операцијом
-одреди дужину
изломљене линије
-уочи међусобне
односе праве линије
и тачке
-нацрта правоугаоник
и квадрат на
квадратној мрежи
-одреди половину,
четвртину и десетину
дате величине
-претвори веће у
мање јединице за
мерење дужине и
обратно
-измери дужи помоћу
метра, дециметра и
центиметра
-упореди и користи у
једноставним
ситуацијама јединице
за време (час, минут,
дан, седмица, месец и
година)
-изрази одређену
суму новца преко
различитих апоена

разговору
-разумевање и
уважавање
различитости
-спремност да
учествује у
решавању проблема
у својој школи
-разуме важност
поштовања правила
у одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује
тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада
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10.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-природни
бројеви
-геометрија
-мерење и мере

Појмови
-декадни запис
-римске цифре
-израз
-скуп
-припадност
скупу
-једначина
-неједначина
-разломци
-кружница,угао,
права
-правоугаоник,
квадрат,троугао
-дуж
-обим
правоугаоника,
квадрата и
троугла
-милиметар
-километар
-килограм
-литар
-година и век

Садржај
Стотине и десетице првехиљаде (сабирање,одузимање, упоређивање,зависност и сталност збираи разлике). Троцифрени бројеви:
Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним (писмено и усмено,зависност и сталностпроизвода и количника). Римске
цифре.Текстуални задаци. Права, полуправа. Круг и кружница. Дужи. Угао. Обим правоугаоника и квадрата. Обим троугла.
Записивање разломака: половина, четвртина, десетина. Текстуални задаци са разломцима. Мерење дужине: mm, km. Mерење
масе: kg, g, t. Mерење запремине: l, dl, cl,hl. Мерење времена: година, век.
Предметне компетенције
Начин реализације - облици,
Општепредметне
вештине/
ставови/
методе и технике рада
компетенције
знања
способности
вредности
-издвајањем погодних, природних -прочита и запише
-користи ознаке за
-препознају
-компетенциjа за
и дидактички припремљених
римске бројеве
скуп, припадност
ситуације у
учење
ситуација, симболима, графичким -прочита, запише,
скупу и графички
свакодневном
-одговорно учешће
представљањем стварних
упореди и уреди
представи скуп
животу у којима се
у демократском
ситуација, помоћу Венових
бројеве прве хиљаде и -користи месну
могу применити
друштву
дијаграма, спајањем,
прикаже их на
вредност цифре
математичка знања
-комуникациjа
преслагањем елемената и
бројевној полуправој
-изврши четири
-упорност и
-рад са подацима и
дијаграмских слика, ученици
-запише разломке
основне рачунске
креативност у
информациjама
сами визуелно уочавају
облика (10) 1 n≤n и
операције, писмено и
приступу решавању -решавање
својства релације, представљају и одреди одговарајући
усмено
проблема
проблема
активно раде, упознавањем и
део целине
-подели два броја, са и -разуме важност
-сарадња
објашњавањем рачунања,
-црта паралелне и
без остатка, и провери пажљивог слушања
припремна вежбања
нормалне праве,
резултат
саговорника током
-решавање проблемских
правоугаоник,
-израчуна вредност
учествовања у
ситуација из живота
квадрат, троугао и
једноставнијег
разговору
-рад у паровима
круг (помоћу
бројевног израза
-разумевање и
-илустровањем обима
одговарајућег прибора -реши једноставне
уважавање
правоугаоника, помоћу дужи
и доступног софтвера) једначине
различитости
-операције на примерима,
-разликује и именује
-нађе решење
-спремност да
формулације својства и примена у елементе угла,
једноставне
учествује у
начину рачунања, писменим и
правоугаоника,
неједначине
решавању проблема
усменим рачунањем
квадрата, троугла и
-реши једноставније
у својој школи
-уместо 8*39, једноставније 8*40
круга
текстуалне задатке и
-разуме важност
-схватањем зависностии својства
-разликује врсте
провери тачност
поштовања правила
рачунских операција, вежбањем,
углова и троуглова
решења
у одељењу и школи
разумевањем и одлучивањем,
-чита, упореди и
-одреди обим
-јасно износи своје
читањем и записивањем
претвара јединице за
правоугаоника,
вредносне ставове
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бројевних израза, одређивањем
вредности израза за бројевне
вредности слова
-једначине и неједначине
решавати паралелно са
вршењем рачунских операција,
неједначине решавати
„погађањем“ на погодним
примерима, идејом пресликавања
(свакој дужи одговараједан мерни
број), увођењем таблица и
дијаграма, табличниначин
пресликавања
-повезивање наставе математике
са животом
-диференцирани задаци
-помоћу бројева изучавати
геометријске фигуре, практичним
радом, помоћу модела,фигура,
посматрањем, цртањем, резањем,
пресавијањем, мерењем,
процењивањем, упоређивањем,
поклапањем, препознавањем,
надовезивањем, обликовањем,
експериментом, расуђивањем
откривају геометријске чињенице
-појам разломка дати дељењем
дужи и круга
-користити очигледнасредства
-амбијентална настава:
мерити предмете из околине,
процењивати „одока“ па мерити
грешку, користити моделе и
цртеже, уочавати, процењивати,
упоређивати, мерити, бележити,
графички приказивати,издвајати,
израчунавати, закључивати

мерење дужине, масе,
запремине течности и
времена
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квадрата и троугла,
конструктивно и
рачунски
-решава проблемске
задатке са новцем
-реши текстуалне
задатке уз коришћење
мерних јединица

-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност
и прецизност
решења
-поштује правила
заједничког рада
-има позитиван и
одговоран однос
према учењу
-негује и развија
лична интересовања
-понаша се
одговорно
-јасно се изражава
усмено и писмено
-учествује у
активностима са
другима
-представља
информације
различитим
симболима и
користи их
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10.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-скуп природних
бројева
-површина
-мерење и мере
Појмови
-декадне јединице
-бројевна полуправа
-разломак
-бројевни израз
-једначина
-неједначина
-скуп
-скуп решења
-елеменат скупа
-паралелност
-нормалност
-припадност
-правоугаоник,
квадрат
-дуж, права,
полуправа
-обим правоугаоника,
квадрата
-површина
правоугаоника,
квадрата
-површина коцке,
квадра
-јединице мере за
површину
-јединице мере за
масу
-јединице мере за

Садржај
Писање читање природних бројева у декадном систему. Бројевна полуправа. Разломци. Рачунске операције ускупу природних
бројева и њихова основна својства. Зависност збира, разлике и производа од чланова. Изрази са више операција. Једначине и
неједначине. Решавање текстуалних задатака. Мере за површину. Површина правоугаоника и квадрата, коцке и квадра.
Начин реализације облици, методе и
технике рада
-упознавање својства
операција и веза између
њих
-вежбање
-формулисање својстава
-примена у одређивању
вредности израза
-графичко представљање
разних ситуација помоћу
дијаграма
-вежбе усменог и
писменог рачунања све
четири рачунске
операције
-записивање текста
задатка бројевним
изразом
-вежбање паралелног
рачунања једначина и
неједначина
-уочавање својстава
геометријских фигура
-вежбе цртања квадрата,
правоугаоника, коцке,
квадра
-претварање јединица
мере

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
знања
способности
вредности
-чита и користи податке -користи месну
-препознају ситуације у
представљене табеларно вредност цифре
свакодневном животу у
или графички
-користи четири
којима се могу
-прочита, запише,
основне рачунске
применити математичка
упореди и уреди
операције у решавању знања
природне бројеве и
вредности израза и
-упорност и креативност
прикаже их на бројевној примени својства тих
у приступу решавању
полуправој
операција
проблема
-чита, пише и упореди
-реши једначине и
-разуме важност
разломке, сабира и
неједначине и
пажљивог слушања
одузима разломке са
провери тачност
саговорника током
истим имениоцем
извршене рачунске
учествовања у разговору
-прочита, упореди и
операције
-разумевање и
претвара јединице за
-реши текстуални
уважавање
мерење површине и
задатак и провери
различитости
запремине
тачност решења
-спремност да
-израчуна површину
учествује у решавању
квадрата и
проблема у својој школи
правоугаоника
-разуме важност
-разликује и именује
поштовања правила у
елементе квадра и
одељењу и школи
коцке, црта њихове
-јасно износи своје
мреже и прави моделе вредносне ставове
-израчуна површину и -самостално или
запремину квадра и
консултујући друге
коцке
преиспитује тачност и
-реши текстуалне
прецизност решења
задатке уз коришћење -поштује правила
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Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно
учешће у
демократском
друштву
-комуникациjа
-предузимљивост
и ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима
и информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
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запремину
-час, минут, секунда

мерних јединица

заједничког рада
-има позитиван и
одговоран однос према
учењу
-негује и развија лична
интересовања
-понаша се одговорно
-јасно се изражава
усмено и писмено
-учествује у
активностима са
другима
-представља
информације
различитим симболима
и користи их

10.5. ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ
ОБРАЗОВАЊА
МАТЕМАТИКА

Основни ниво
1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да
упореди бројеве по величини и да прикаже број
на датој бројевној полуправoj
1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са
највише две операције сабирања и одузимања у
оквиру прве хиљаде
1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене
бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде
1.1.4. уме да на основу текста правилно постави
израз са једном рачунском операцијом

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
Средњи ниво
2.1.1. уме да примени својства природних бројева
(паран, непаран, највећи, најмањи, претходни,
следећи број) и разуме декадни бројни систем
2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду
најближу датом броју
2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза
2.1.4. рачуна вредност израза с највише две
операције
2.1.5. уме да решава једначине
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Напредни ниво
3.1.1. уме да примени својства природних
бројева у решавању проблемских задатака
3.1.2. зна својства операција сабирања и
одузимања и уме да их примени.
3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност
израза са више операција, поштујући
приоритет
3.1.4. уме да решава сложеније проблемске
задатке дате у текстуалној форми
3.1.5. уме да одреди решења неједначине са

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
1.1.5. уме да решава једноставне једначине у
оквиру прве хиљаде

Основни ниво
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)
1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове
односе
1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта,
приказаног на слици, при чему је дата мерна
јединица
1.2.4. користи поступак мерења површине
објекта, приказаног на слици, при чему је дата
мерна јединица

једном операцијом

ГЕОМЕТРИЈА
Средњи ниво
2.2.1. уочава међусобне односе геометријских
објеката у равни
2.2.2. претвара јединице за мерење дужине 2.2.3.
зна јединице за мерење површине и њихове
односе
2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и
правоугаоника када су подаци дати у истим
мерним јединицама
2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и
правоугаоника када су подаци дати у истим
мерним јединицама
2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да
израчуна њихову површину када су подаци дати
у истим мерним јединицама

Основни ниво
1.3.1. уме да прочита и формално запише
разломак n 1 (n ≤ 10) и препозна његов
графички приказ
1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и
десетину неке целине

РАЗЛОМЦИ
Средњи ниво
2.3.1. уме да препозна разломак b a (b ≤ 10, a < b)
када је графички приказан на фигури подељеној
на b делова
2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и
обрнуто, упоређује разломке облика n 1 (n ≤ 10

Основни ниво
1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна са новцем у
једноставним ситуацијама
1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за
мерење задате запремине течности (l, dl, ml)
1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за
мерење задате масе (g, kg, t)

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Средњи ниво
2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна са новцем у
сложенијим ситуацијама
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
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Напредни ниво
3.2.1. претвара јединице за мерење површине
из већих у мање
3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата
и правоугаоника
3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и
правоугаоника
3.2.4. уме да израчуна обим и површину
сложених фигура у равни када су подаци
дати у истим мерним јединицама
3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и
квадра када су подаци дати у истим мерним
јединицама

Напредни ниво
3.3.1. уме да прочита, формално запише и
графички прикаже разломак b a (b ≤ 10, a < b)
3.3.2. зна да израчуна део b a (b ≤ 10, a < b)
неке целине и користи то у задацима

Напредни ниво
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
3.4.2. претвара јединице за мерење запремине
течности
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1.4.4. уме да чита једноставније графиконе,
табеле и дијаграме

2.4.3. претвара јединице за мерење запремине
течности из већих у мање
2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих
у мање
2.4.5. уме да користи податке приказане
графички или табеларно у решавању
једноставних задатака и уме графички да
представи дате податке
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3.4.3. претвара јединице за мерење масе
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11. ПРЕДМЕТ СВЕТ ОКО НАС/ ПРИРОДА И ДРУШТВО
Циљ учења наставног предмета Свет око нас / Природа и друштво јесте да ученик упознаје себе, своје природно и друштвено окружење
и развија способности заодговоран живот у њему, развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности, развијање основних елемената логичког мишљења, развијање радозналости, интересовања и
способности за активно упознавање окружења, оспособљавање за самостално учење и проналажење информација, интегрисање
искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе идруштва, стицање елементарне научне писмености и
стварање основа за боље учење, усвајање цивилизацијских тековина, развијање еколошке свести.
11.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област
-непосредно
окружење:
-ја и други
-породични дом,
школа
-здравље и
безбедност
-разноврсност
природе
-човек ствара
-оријентација у
простору и
времену

Појмови
-природно
-друштвено
-осећања

Садржај
Основна осећања (радост, страх, туга и бес). Основне животне потребе (дисање, храна, вода, спавање и потреба за тоалетом).
Сличности и разлике по полу, старости, способностима и интересовањима. Групе људи: породица, школска заједница, разред,
одељење, суседи. Права и обавезе чланова група. Правила понашања појединаца и групе. Празници: породични, школски. Здрав
начин живота: становање, одевање, исхрана, лична хигијена, рад, одмор. Безбедно понашање у саобраћају на путу од куће до
школе (кретање улицом са и без тротоара, прелажење преко улице, безбедно место за игру). Опасне ситуације по живот, здравље и
околину, превенција и правилно понашање (у дому и школској средини, саобраћају, током природних непогода). Кретање и
сналажење у простору у односу на просторне одреднице: напред-назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичне објекте.
Сналажење у времену у односу на временске одреднице: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас,
сутра, прекјуче, прекосутра. Човек ради и ствара (материјали и средства за рад, производи људског рада). Материјали за израду
предмета (дрво, камен, метал, стакло, гума, пластика, папир, тканина) и њихова својства (тврдо-меко, провидно-непровидно,
храпаво- глатко). Сунчева светлост и топлота. Основна својства ваздуха: провидност, мирис, кретање. Облици појављивања воде:
потоци, реке, баре, језера, киша, снег. Облици појављивања воде у непосредном окружењу. 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. Карактеристичне биљке и животиње у непосредном
окружењу. 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).
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-искуство детета
-разликује природу од
-одреди време у
-чува биљке и брине о
-компетенциjа за
-коришћење
производа људског
односу на
добробити животиња у свом
учење
различитих извора
рада на примерима из
реализацију
непосредном окружењу
-одговорно учешће
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-потребе
-дом
-улица
-школа
-насеље
-породица
-рођаци
-суседи
-вршњаци
-суграђани
-права
-обавезе
-вода
-ваздух
-земљиште
-различита стања
-укус
-мирис
-провидност
-извор
-река
-поток
-бара
-језеро
-мирис
-провидност
-загађеност
-растреситост
-влажност
-брдо
-равница
-сенка
-обданица
-ноћ
-годишња доба
-тврдо
-меко
-провидно
-непровидно
-храпаво

знања
-посматрање
-описивање
-процењивање
-груписање
-праћење
-бележење
-практиковање
-истраживање
-сакупљање
-стварање, креативна
продукција
-активности у оквиру
мини пројекта
-играње
-дидактичке,
едукативне и спонтане
игре

непосредног окружења
-уочава разноврсност
биљака и животиња из
непосредног окружења
-снађе се у простору
помоћу просторних
одредница: напредназад, лево-десно,
горе-доле и
карактеристичних
објеката
-одреди време својих
активности помоћу
временских одредница:
делови дана, обданица
и ноћ, дани у недељи,
пре, сада, после, јуче,
данас, сутра, прекјуче,
прекосутра
-посматрањем и
опипавањем предмета
одреди својства
материјала: тврдомеко, провиднонепровидно, храпавоглатко
-учествује у извођењу
једноставних огледа
којима испитује
природне феномене
-препознаје облике
појављивања воде у
непосредном
окружењу: потоци,
реке, баре, језера;
-препознаје изглед
земљишта у
непосредном
окружењу: равница,
брдо, планина

свакодневних
активности помоћу
временских
одредница: пре, сада,
после; делови дана;
јуче, данас, сутра,
прекјуче, прекосутра;
дани у седмици
-уз помоћ одраслих
учествује у извођењу
једноставних огледа
којима се
демонстрира
зависност живих
бића од воде,
ваздуха, земљишта и
Сунца
-одреди својства
материјала
посматрањем и
опипавањем
предмета (тврдо –
меко, провидно –
непровидно, храпаво
-глатко)
-одреди положај
једног тела у односу
на друго употребом
просторних
одредница: напредназад, лево-десно,
горе-доле
-својим речима
опише пример неке
опасне ситуације из
свог непосредног
окружења
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-одржава хигијену и адекватно
се одева у циљу очувања
здравља
-примењује основне принципе
рационалне потрошње (штеди
воду, чува својуи школску
имовину, одлаже отпад на
предвиђена места)
-изражава своја осећања на
примерен начин
-придржава се договорених
правила понашања у школи и
прихватапоследице ако их
прекрши
-примењује правила безбедног
понашања у саобраћају на
путу од куће до школе
(кретање улицом са и без
тротоара ,прелажење преко
улице)
-повезује резултае учења и
рада са уложеним трудом
-препозна и искаже радост,
страх, тугу и бес уважавајући
себе и друге
-правовремено и примерено
ситуацији искаже своје
основне животне потребе за
храном, водом и одласком у
тоалет
-се понаша тако да уважава
различитости својих вршњака
и других људи
-сарађује са вршњацима у
заједничким активностима
-одржава личну хигијену и
адекватно се одева у циљу
очувања здравља
-чува своју, школску и
имовину других

у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-решавање проблема
-сарадња
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-глатко
-плива
-тоне
-растворљиво,
нерастворљиво
-сенка
-напред
-назад
-горе
-доле
-лево
-десно
-пре
-сада
-после
-гура, вуче,
подиже
-брзина и правац
кретања
-клизање и
котрљање
-сада, пре, после
-дан, јуче, данас,
сутра
-седмица, месец
и годишње доба
-становање,
исхрана,
одевање,
очување
здравља,
животне средине
-превенција
-раскрсница
-тротоар
-коловоз

-идентификује биљке и
животиње из
непосредног окружења
на основу њиховог
спољашњег изгледа
-уочава разноврсност
биљака и животиња на
основу спољашњег
изгледа
-препознаје главу,
труп, руке и ноге као
делове тела и њихову
улогу у његовом
свакодневном животу
-препознаје улогу чула
вида, слуха, мириса,
укуса и додира у
његовом свакодневном
функционисању и
сазнавању окружења

-прати инструкције одраслих у
опасним ситуацијама: поплава,
земљотрес, пожар
-штеди воду и одлаже отпад на
предвиђена места
-се понаша тако да неугрожава
биљке и животиње у
непосредном окружењу
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје вредносне
ставове
-самостално или консултујући
друге преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила заједничког
рада
-има позитиван и одговоран
однос према учењу
-негује и развија лична
интересовања
-понаша се одговорно
-јасно се изражава усмено и
писмено
-учествује у активностима са
другима
-представља информације
различитим симболима и
користи их
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11.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-жива и неживаприрода
-где човек живи
-људска делатност
-кретање у простору и
времену

Жива бића: процеси ,разлике, разноврсност биљака и животиња , значај биљака и животиња ,човек као део живе природе,
вода, ваздух , Сунце, дуга, земљиште,промене у природи,облик тела живих бића. Човек ствара. исти материјал - различити
производи, различити материјали за исти производ, разноврсност материјала, основна својства материјала, понашање
материјала под механичким утицајима.утицај топлоте на тела, топлотна проводљивост материјала. Могућност
наелектрисавања тела, електрична проводљивост материјала. Насеља:рељеф и површинске воде у месту и околини, живимо
у насељу, правила понашања у групи, сналажење у насељу,саобраћај, дан,кретање у простору и времену, шта све утиче на
брзину кретања тела, брзина кретања организама, мерење времена,временске одреднице, годишња доба.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-формирање
-наводи одлике живих -уочава разноврсност -борави у природи и
-компетенциjа за
елементарних научних
бића рађање, раст,
живог света на
физички је активан у
учење
појмова из природних и
развој, потомство,
основу сличности и
циљу очувања здравља -одговорно учешће у
друштвених наука
умирање
разлика
-примењује основне
демократском
-полази се од искуства
-именује природне
-гаји и чува биљке и
принципе рационалне
друштву
детета уз подстицање
појаве
брине о добробити
потрошње (штедљиво
-естетичка
различитих развојних
-именује живу и
животиња у школи и троши производе које
компетенциjа
потенцијала
неживу природу
код куће
користи
-комуникациjа
-присутан је
-наводи различите
-користи предмете од усвакодневном
-одговоран однос
мултидисциплинарни
врсте материјала и
материјала који
животу, сортира отпад) према околини
приступпри усвајању
њихове
својим својствима
-разликује потребе од
-одговоран однос
појмова
карактеристике
највише одговарају
жеља
према здрављу
-подстицање дечијих
-одреди време помоћу одређеној употреби
-на једноставним
-предузимљивост и
интересовања питања,
часовника и календара -учествује у
примерима из
ориjентациjа ка
идеја и одговора у вези
-уз помоћ одраслих
извођењу
сопственог живота
предузетништву
са појавама процесимаи проналази примере
једноставних огледа
изражава своје потребе -рад са подацима и
ситуацијама у окружењу повезаности
којима се
на примерен начин, и
информациjама
у складу са њиховим
елемената природе
демонстрирају
уважава потребе и
-решавање проблема
способностима
-разликује основне
последице загревања осећања других
-сарадња
-подстицање и
облике рељефа,
и хлађења воде и
-остварује права и
-дигитална
развијање
површинских вода и
ваздуха
извршава обавезе у
компетенциjа
истраживачких
типове насеља
-бира најбољи начин односу на правила
активности деце
-повеже рад
за покретање тела
понашања у групи
-овладавање
(занимања људи) и
узимајући у обзир
-примени правила
почетним техникама
резултате који из њега различите факторе
културног и безбедног

Појмови
-жива бића
-рађање, раст, развој,
потомство, умирање
-корен,лист, стабло,
цвет, плод
-месоједи, биљоједи,
сваштоједи
-сисари, птице,
водоземци, гмизавци,
инсекти
-водена пара, роса,
магла, лед, киша, снег
-ветар
-сунчева топлота и
светлост
-црница, пескуша,
глинуша
-кружење воде
у природи
-ноге, крила, пераја,
труп, глава, реп
-дрво, камен, метал,
стакло
-гума, папир, картон,
пластелин
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-тврдоћа, еластичност
-механички утицаји
-ширење и скупљање,
топљење и
очвршћавање,
сагоревање...
-топлотна
проводљивост
материјала
-наелектрисавања тела
-електрична
проводљивост,
пластичност
-улица, број
-равница, брег,
брежуљак, брдо,
планина
-извор, поток, река, ушће
-трг, лева и десна
страна улице
-ваздушни, водени,
копнени саобраћај
-обданица, ноћ
-подлога, средина,
јачина деловања
-облика тела и средине
-час, минут, секунда
-дан, седмица, месец,
година
-пролеће, лето, јесен,
зима

сазнајног процеса
и почетним методама
и техникама учења
-подстицањеуочавања
узрочно-последичних
веза
-описивање и
симулирање
-искуство детета
-коришћење различитих
извора знања
-посматрање
-описивање
-процењивање
-груписање
-праћење
-бележење
-практиковање
-истраживање
-сакупљање
-стварање креативна
продукција
-активности у оквиру
мини пројекта
-играње
-дидактичке, едукативне
и спонтане игре

проистичу
-наводи правила
кретања учесника у
саобраћају и наводи
учеснике
-одреди час, минут,
секунд, дан, седмица,
месец, година,
годишње доба
-зна знаке оријентације
у простору
-наводи своју адресу
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(облик и величина
тела, подлога,
средина кроз коју се
креће, јачина
деловања, материјал
од кога је начињено)
-пронађе тражени
објекат у насељу
помоћу
карактеристичних
објеката и адресе

понашања у саобраћају
и саобраћајним
средствима у насељу
-даје вредносни суд о
уређеном простору и
учествује у том
разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада
-има позитиван и
одговоран однос према
учењу
-негује и развија лична
интересовања
-понаша се одговорно
-јасно се изражава
усмено и писмено
-учествује у
активностима са
другима
-представља
информације
различитим симболима
и користи их
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11.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-жива и нежива природа
-екологија
-материјали
-кретање и оријентација
у простору
-друштво
-држава Србија и њена
прошлост

Мој завичај. Нежива природа, веза живе и неживе природе. Природни ресурси, вода, ваздух, земљиште. Магнетна својства
материјала. Различити облици кретања, звук, оријентација,план насеља, оријентација на географској карти. Временске
одреднице (датум , година, деценија, век-ближа и даља прошлост). Становништво, дечја права, село и град, саобраћај,
прошлост, трагови прошлости. Облици рељефа, површинске воде, насеља. Основне одреднице државе Србије, историјски
извори.

Појмови
-завичај
-рељеф
-низије
-котлине
-планине
-подножје,стране
-животне заједнице
-култивисане животне
заједнице
-густина
-растварачи
-чврсто
-течно
-гасовито
-ресурси
-топлотни утицаји
-механички утицаји
-електрична
проводљивост
-топлотни изолатор
-опруга
-клатно
-периодично понављање
-план насеља

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-искуство детета
-коришћење
различитих извора
знања
-посматрање
-описивање
-процењивање
-груписање
-праћење
-бележење
-практиковање
-истраживање
-сакупљање
-стварање, креативна
продукција
-активности у оквиру
мини пројекта
-играње
-дидактичке,
едукативне и
спонтане игре

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
знања
способности
вредности
-одреди годину,
-представи процес
-самостално гаји и чува
деценију и век,
кружења воде у
биљке и брине о
података из личне
природи као услов
добробити животиња у
прошлости и
живота на Земљи
школи и кодкуће
прошлости
(цртежом, речима...)
-када је у прилици, бира
завичаја (користећи
-на једноставним
здраву храну у циљу
ленту времена)
примерима прикаже
очувања здравља
-прочита информације
утицај промене услова -примењује основне
на географској карти
живота на живабића у
принципе рационалне
помоћу страна света,
неком станишту
потрошње
картографских боја и
-предвиди последице
-бира начин деловања
знакова
уништавања појединих на материјале
-наводи животне и
живих бића у ланцима
изазивајући
култивисане заједнице
исхране на
одговарајуће повратне
-наводи
копну(шума, ливада,
инеповратне промене (у
карактеристике насеља њива, повртњак,
складу са својим
-наводи истријске
воћњак, парк) и у води потребама и очувањем
изворе за ближу и даљу (река,
животне средине)
прошлост
језеро, бара)
-пружа подршку
-наводи картографске
-употреби магнет у
вршњаку коме
знаке (боја, град,
одговарајућим
јепотребна
бања...)
ситуацијама
-изнесе свој став
-именује својства
-бира одговарајућу
уважавајући ставове
различитихматеријала
путању кретања ка
других
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Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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одређеном циљу у
природи и
свакодневном животу
-оријентише се у
простору у односу на
главне стране света
помоћу компаса и
још једног оријентира
из природе
-пронађе тражену
улицу или објекат на
плану насеља
-пронађе примере који
показују повезаност
између села и града
-презентује пројектне
резултате

-оријентација
-временске одреднице
-географска карта
-право
-правила
производне,
непроизводне
делатности
-село
-град
-саобраћајнице
-сведоци ближе и даље
прошлости
-трагови прошлости
-остаци прошлости

-поштује саобраћајне
знаке и ознаке на путу
на познатим и
непознатим
саобраћајницама и
безбедно се креће по
њима
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-представља
информацијеразличитим
симболима и користи их

11.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-жива и нежива
природа
-екологија
-материјали
-кретање и
оријентација у
простору и времену
-друштво
-држава Србија и
њена прошлост
Појмови

Садржај
Сусрет са природом. Биљни и животињски свет Србије. Природне појаве, прилагођавање, истражујемо природне
појаве,уочавање узрочно-последичних веза. Испитивање својстава материјала, промене материјала. Човек део природе.
Одреднице државе, положај Србије,природно-географске одлике, становништво.

Начин реализације облици, методе и
технике рада

Предметне компетенције
вештине/
способности

знања
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ставови/
вредности

Општепредметне
компетенције
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-жива и нежива
природа
-флора
-фауна
-царства живих бића
-станиште
-животна заједница
-повратне и
неповратне промене
материјала
-електрицитет
-магнетизам
-смеше
-кретање
-рељеф
-клима
-делатности
-природна богатства
-сировине
-обновљиви извори
енергије
-необновљиви извори
енергије
-временска лента

-искуство детета
-коришћење различитих
извора знања
-посматрање
-описивање
-процењивање
-груписање
-праћење
-бележење
-практиковање
-експериментисање
-истраживање
-сакупљање
-стварање- креативна
продукција
-активности у оквиру
мини пројекта
-играње
-дидактичке, едукативне
и спонтане игре
-амбијентална настава,
посете, изложбе,
једноставни
експерименти...

-покаже на географској
карти Србије:
територију, границе,
главни град и већа
насеља, најзначајније
низије, узвишења и
површинске воде
-зна симболе
државности Србије
-приказује на ленти
времена и уочава на
историјској карти (дис)
континуитет у развоју
државе Србије
-именује познате
личности из историјске
прошлости
-наводи обновљиве и
необновљиве изворе
енергије
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-раздвоји састојке
смеша бирајући
поступак у односу на
њихов састав
-проналази примере
условљености људских
делатности од
природногеографских фактора
-проналази примере
сличности и разлика у
начину живота у
прошлости и
садашњости користећи
различите изворе
информација
-користи различите
изворе знања
(енциклопедија, дечији
часописи, претрага
интернета, интервјуи
са различитим
особама...)
-изводи једноставне
експерименте
-одваја битно од
небитног

-учествује у
промовисању бриге и
заштите типичних,
ретких и угрожених
биљака и животиња
-практикује и учествује
у промовисању здравих
животних навика
-примењује основне
принципе рационалне
потрошње (штеди
струју и даје предност
употреби локалних,
рециклираних и
производа који могу да
се рециклирају)
-учествује у
активностима које
доприносе неговању
културног наслеђа
властитог и других
народа
-учествује, уз подршку
одраслих, у друштвено
корисним акцијама

-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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11.5. ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ
ОБРАЗОВАЊА
ПРИРОДА И ДРУШТВО

Основни ниво
1.1.1. прави разлику између природе и
производа људског рада
1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу
природу
1.1.3. зна заједничке карактеристике живих
бића
1.1.4. уме да класификује жива бића према
једном од следећих критеријума: изгледу,
начину исхране, кретања и размножавања 1.1.5.
препознаје и именује делове тела живих бића
1.1.6. разликује станишта према условима
живота и живим бићима у њима

Основни ниво
1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе
1.2.2. зна употребну вредност природних
ресурса
1.2.3. разликује повољно и неповољно
деловање човека по очување природ

Основни ниво
1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА
Средњи ниво
2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе
на очигледним примерима
2.1.2. зна основне разлике између биљака,
животиња и људи
2.1.3. примењује вишеструке критеријуме
класификације живих бића
2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих
бића у станишту
2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у
животној заједници

ЕКОЛОГИЈА
Средњи ниво
2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве
природне ресурсе
2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе
обновљивих ресурса и рационалног коришћења
необновљивих ресурса
2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе
природе као природних ресурса 2.2.4. зна шта је
добробит животиња и поступке којима се она
штити
МАТЕРИЈАЛИ
Средњи ниво
2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха:
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Напредни ниво
3.1.1. разуме повезаност живе и неживе
природе на мање очигледним примерима
3.1.2. разуме функционалну повезаност
различитих делова тела живих бића

Напредни ниво

Напредни ниво
3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде
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земљишта
1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и
земљиште састављени од више материјала
1.3.3. зна да различите животне намирнице
садрже различите састојке 1.3.4. зна основна
својства материјала: тврдоћа, еластичност,
густина, растворљивост, провидност,
намагнетисаност 1.3.5. зна да својства
материјала одређују њихову употребу и
препознаје примере у свом окружењу 1.3.6. зна
промене материјала које настају због промене
температуре, услед механичког утицаја и
деловања воде и ваздуха

Основни ниво
1.4.1. уме да препозна кретање тела у
различитим појавама
1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у
простору: лева и десна страна, стране света,
адреса, карактеристични објекти 1.4.3. уме да
одреди стране света помоћу Сунца
1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан,
недеља, месец, година, деценија и век 1.4.5. уме
да прочита тражене информације са часовника
и календара

Основни ниво
1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су
њихови чланови
1.5.2. зна основна правила понашања у
породици, школи и насељу
1.5.3. зна које људске делатности постоје и
њихову улогу
1.5.4. зна који су главни извори опасности по

агрегатно стање и кретање
2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и
земљишта последица њиховог различитог састава
2.3.3. разликује материјале који су добри
проводници топлоте и електрицитета од оних
који то нису
2.3.4. зна да топлотна и електрична
проводљивост материјала одређују њихову
употребу и препознаје примере у свом окружењу
2.3.5. разликује повратне и неповратне промене
материјала
2.3.6. разликује промене материјала при којима
настају други материјали од оних промена
материјала при којима не настају други
материјали
КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
Средњи ниво
2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на
њега делује, врсте подлоге и облика тела
2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски
2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на
плану насеља
2.4.4. уме да пронађе основне информације на
географској карти Србије: највећа и најважнија
насеља, облике рељефа и површинских вода
2.4.5. уме да пронађе и упише тражене
информације на ленти времена
ДРУШТВО
Средњи ниво
2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених
група и њихових чланова
2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у
различитим друштвеним групама
2.5.3. разуме повезаност и међузависност
различитих људских делатности
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и ваздуха утичу на појаве у природи 3.3.2.
примењује знање о променама материјала за
објашњење појава у свом окружењу

Напредни ниво
3.4.1. уме да чита географску карту
примењујући знања о странама света и
значењу картографских знакова

Напредни ниво
3.5.1. разуме заједничке карактеристике
друштвених група и разлике међу њима 3.5.2.
разуме да се права и обавезе чланова
друштвених група међусобно допуњују
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здравље и живот људи и основне мере заштите
1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање
људског здравља

Основни ниво
1.6.1. зна основне облике рељефа и
површинских вода
1.6.2. зна основне типове насеља и њихове
карактеристике
1.6.3. зна географски положај и основне
одреднице државе Србије: територија, границе,
главни град, симболи, становништво
1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и
личности из прошлости
1.6.5. зна основне информације о начину
живота људи у прошлости
1.6.6. зна шта су историјски извори и именује
их

ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
Средњи ниво
2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и
површинских вода у свом месту и у околини
2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави
Србији
2.6.3. разуме повезаност природно-географских
фактора – рељефа, вода, климе – и делатности
људи
2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни
историјски догађаји, појаве и личности
2.6.5. уочава сличности и разлике између начина
живота некад и сад
2.6.6. препознаје основна културна и друштвена
обележја различитих историјских периода
2.6.7. препознаје на основу карактеристичних
историјских извора о ком историјском периоду
или личности је реч
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Напредни ниво
3.6.1. зна шта је претходило, а шта је
уследило након важних историјских догађаја
и појава
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12. ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ васпитно - образовног рада у настави ликовне културе је да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у
складу са хуманистичким и демократским опредељењима друштва и карактером овог наставног предмета.
12.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-ликовна
култура и
окружење
-односи у
видном пољу
-обликовање
-споразумевање

Простор. Отворени и затворени простор, природа и простор који је човек обликовао. Карактеристичне визуелне одлике по којима
се препознаје врста простора. Значај чувања споменика или значајних објеката у најближем окружењу. Значај уређења простора у
коме ученик борави. 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. Облици. Облици из природе,
облици које је створио човек, правилни и неправилни облици. Својства облика (цело, део, велико, мало, високо, ниско, краће,
дуже, уско, широко, светло, тамно, обојено, безбојно, једнобојно, шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, рогљасто). Положај
облика у простору и у равни (горе, доле, између, испод, у, на, испред, иза, усправно, положено, косо, лево, десно). Кретање.
Покретни и непокретни облици. Кретање бића и машина. Смер кретања облика (налево, надесно, нагоре и надоле). Безбедност у
саобраћају - илузија величине покретних и непокретних објеката у односу на удаљеност од посматрача. Светлост и сенка.
Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току дана. Изглед облика и сенке у зависности од осветљења.
Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног руковања и одржавања материјала, прибора и радне површине, значај
одржавања хигијене и безбедног руковања прибором. Обликовање скулптуре. 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...). Изражајна својства линија у
односу на материјал и прибор. Обликовање слике. Боја природних облика и боја облика које је створио човек. Изражајна својства
боје у односу на материјал и прибор. Преобликовање. Предмети и материјал погодни за преобликовање (оштећени предмети,
амбалажа, остаци тканина...). 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). Прича у цртаном и
анимираном филму. Изглед места и ликова. Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и звучни знак. Лепо писање.
Украсна слова. Традиција. Празници и украшавање. Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-примена одговарајућих
-одреди положај
-опише, својим речима,
-пореди своје и реакције
-компетенциjа за
метода, облика и средстава
облика у
визуелне карактеристике
вршњака на дизајн
учење
-разговор, посматрање,
простору
по којима препознаје
објеката/предмета у
-одговорно учешће

Појмови
-облик
-оријентација
-филм,стрип
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-светло и сенка
-додир
-дизајн
-перформанс
-спајање
-простор
-линија

опажање и уочавање
непоновљивости природе
-лично искуство и машта
-коришћење различитих
материјала за цртање,
сликање, вајање
-коришћење различитих
ликовних техника
-повезивање са искуствима из
других области
-примена одговарајућих
метода, облика и средстава
-уочавање светлости и сенке у
окружењу
-игре са светлошћу и сенкама
-кооперативни начини рада
-интегрисана настава- свет
око нас
-примена комбинована
техника, цртачке , сликарске и
вајарске технике
-коришћење дидактичких
средстава (графоскоп,
репродукције уметничких
дела или фотокопије неких
објеката, ИКТ у настави
ликовног)
-разговарати са ученицима о
простору
-коришћење материјала:
папири различитог формата,
(нетипичних, различитих
обликаи боја), оловке са
меким графитним улошком –
меке оловке) са ознаком "Б",
воштани пастел, темпера боје,
глина, пластелин, пластичне
фолије…
-рад у пару/групи

(усправно,
положено, косо,
горе, доле, у, на,
између, испод,
изнад, лево,
десно)
-одабере,
самостално,
начин спајања
најмање два
материјала
-разликује
најмање
шест боја
-разликује
установе културе,
галерију, музеј,
позориште и
биоскоп

облике и простор
-користи материјале,
школске маказе и чврсти
лепак следећи инструкције
-обликује једноставне
фигуре од пластелина
поступком додавања
-преобликује, у сарадњи
са другима, употребне
предмете од тањег картона
(тањири, чаше)
-мењајући им намену
пореди изглед различитих
отворених простора (њива,
плажа, улица...) и односе
величина природних и
вештачких облика
-прави апстрактне и/или
фигуративне композиције
помоћу правилних облика
(круг, квадрат,
правоугаоник, троугао)
-црта на различитим
форматима папира
користећи разноврсне
линије (светле,широке,
спиралне...)
-преведе једноставне
појмове и информације у
ликовни рад
-преобликује, сам или у
сарадњи са другима,
употребне предмете
мењајући им намену
-повеже одабрану
установу културе са
њеном наменом
-опише споменик културе
у најближем окружењу
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непосредномокружењу
-пореди своје утиске и
утиске других о
уметничким делима,
изгледу објеката/
предмета и облицима из
природе и окружења
-одреди, самостално и у
сарадњи са другима,
положај облика у
простору и у равни
-изрази, материјалом и
техником по избору,
своје замисли,
доживљаје, утиске,
сећања и опажања
- изрази познате појмове
мимиком и покретом
тела, без звука
-поштује договоре и
правила понашања и
облачења приликом
посете установама
културе
-прикаже, материјалом и
техником по избору,
једноставне вербалне и
писане информације,
своја интересовања,
драге особе и окружење

у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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-презентације - о томе шта је
филм, стрип, како настаје
-практични радови учениканаправи свој стрип

12.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-ликовна култура и
окружење
-односи у видном
пољу
-обликовање
-споразумевање

Кретање више облика у простору, кретање једног облика у простору. Природна и вештачка светлост, силуета, сенка (сопствена
и бачена), фигура и позадина, светло и сенка у фигури. Израда маски, костима и сцене. Писање латиничких слова упоредо са
ћириличким словима, писање латиничких и ћириличких слова у складу са калиграфским принципима. Природни и
вештачки облици, слагање - разлагање, разлагање - слагање, једнобојан - вишебојан, обрађен - необрађен, прав - крив,
једноставан - сложен, испупчен – удубљен. Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци. Једнобојна композиција употребних
предмета. Вербални опис, текст. Фотографија. Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем.
Предметне компетенције
Начин реализације –
Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-разликује радове
-црта материјалима
-смишља, у сарадњи са -компетенциjа за
-амбијентална настава
сликара, скулптора, који остављају широк
другима, начин
учење
-посматрање, запажање и
архитекте
и
траг,
на
различитим
спајања
различитих
-одговорно учешће у
уочавање
фотографа
врстама
подлога
материјала
када
демократском
-приредба
-зна
слова
ћирилице
-обликује
фигуре
од
преобликује
друштву
-игра сенки
и латинице
пластелина на основу
нешкодљиве
-естетичка
-комбинована техника,
-именује природне
посматрања и/или
материјале из природе
компетенциjа
цртачке технике, сликарске
и вештачке облике
присећања,
или предмете за
-комуникациjа
и вајарске технике
-именује технике
-комбинованим
рециклажу
-одговоран однос
-самопроцена, евалуација
рада
поступцима (гњечење,
-пореди своје и
према околини
-посета позоришту, музејуразвлачење,
увртање,
реакције
вршњака
на
-одговоран однос
галерији
додавање,
слике
из
свакодневног
према здрављу
-израда маски, костима и
одузимање…)
живота (цртани
-предузимљивост и
сцене-маскенбал
-у заједничком раду
филмови, уџбеници,
ориjентациjа ка
-тематса настава
обликује простор (на
дечји часописи…)
предузетништву
-одељенске и школске
пример, прави мобилну -учествује у
-рад са подацима и
приредбе
скулптуру или сцену)
постављању изложбе
информациjама
-рад са различитим
повезујући стечена
радова свих ученика
-решавање проблема
материјалима
знања
о
материјалима
и
-прави
радове
са
-сарадња
-текстови из новина, са
кретању
елементима
-дигитална
интернета, енциклопедија

Појмови
-кретање, простор,
облик
-светлост, силуета
-амбијент, сцена
-латиница и
ћирилица
-калиграфија
-контраст
-хералдика
-клауж, једнобојан
-фотографија
-везивање-кретање
облика у простору
-лепо писање са
калиграфијом
-разне врсте
знакова и симбола
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-израда плаката
-кооперативни рад у малим
групама
-повлачење уских, кривих
линија
-повлачење широких,
правих и кривих линија
-писање ћириличких и
латиничких слова
-повезивање слова у речи
-посматрање, опажање наше
околине
-цртачке, сликарске,
вајарске, комбиноване
технике
-меке оловке, темпера боје,
глина, и сви материјали који
се у одређеном тренутку
могу користити за
реализацију неке ученикове
идеје
-тематска настава (рељеф)
-отискивање, штампање
-старе фотографије,
колажи, хартија, картони..
-кооперативни рад у малим
групама
-одељенски грб
-рециклажа - тематскапројектна настава
-посета фабрици рециклаже
-ситна амбалажа, картони,
разни папири
-оловке, акрил боје

-организује
композицију преко
целог листа папира
мањег и већег формата
-прикаже замисли
одабраним, задатим
или доступним бојама
(користи само омиљене
боје, само светле или
само тамне боје, само
два или три тона…)
-пореди сенке, текстуре
и визуелни контраст у
природи и окружењу
-прикаже, одабраним
материјалом и
техником, промене у
природи, кретање
услед струјања ваздуха
и теме од личног
значаја
-користи визуелне
информације
(фотографије, низ
слика, мрље…) као
подстицај за рад
-изражава, телом,
различите покрете,
кретања или поруке
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националне или
локалне етно-културе

компетенциjа
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12.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-ликовна култура
и окружење
-односи у видном
пољу
-обликовање
-споразумевање

Дорада и преобликовање започетих облика. Композиција линија, боја, облик, светлина и сенки, композиција разних материјала.
Линеарна орнаментика, површинска, тродимензионална. Аутоматски начин цртања. Слика случај. Визуелне информације,
поруке, препоруке. Препознавање карактеристика инсеката, животиња, професија код људи.

Појмови
-цртање
-сликање
-вајање
-ритам
-линија
-боја
-облик
-композиција
-орнамент
-светлински
објекти
-сцена
-позориште
-музеј
-употреба
предмета
-дизајн
-естетика
-билборд

Начин реализације облици, методе и технике
рада
-примена одговарајућих
метода, облика и
средстава
-разговор, посматрање,
опажање и уочавање
непоновљивости природе
-лично искуство и машта
-коришћење различитих
материјала за цртање,
сликање, вајање
-коришћење различитих
ликовних техника
-повезивање са
искуствима из других
области
-преко цртежа симболичко
изражавање порука
-трансфер знања из разних
области
-креативност у ликовном
изражавању
-технике и методе које
подстичу развој
дивергентног мишљења
-организација изложбе
радова у школи

знања
-разликује реалан,
приказан и виртуелан
простор
-препознавање
карактеристика
инсеката, животиња,
професија код људи
-познаје појмове
плакат, билборд,
реклама, орнамент

Предметне компетенције
вештине/
способности
-слика четком и бојом без
употребе оловке, на
различитим подлогама
(папир, текстил, јаја,
употребни предмети...)
-прави колаже и деколаже
од самолепљивог папира и
нешкодљивих материјала
-обликује фигуре од меких
материјала (пластелин,
беолин ,глинамол...), на
основу посматрања и
маште, приказујући
карактеристичне облике и
детаље обликује папир и
тањи картон поступцима
савијања и спајања, без
употребе лепка
-прави шаре и апстрактне
композиције отискивањем
предмета и материјала
(на пример, згужвана
фолија)
-прави наранџасту, зелену
и љубичасту боју
мешајући основне боје у
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ставови/
вредности
-пореди исте идеје
или мотиве
-пореди своје и
реакције вршњака на
свакодневне визуелне
поруке
-испољава
поштовање према
свом и радовима
других
-користи визуелна
обележја култура са
других континената
као подстицај за
стваралачки рад
-опише догађај
културе коме је
присуствова на
различите начине

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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-учешће на ликовним
конкурсима
-одабир композиције
према личном избору
-технике: Дирерово
прозорче, цртање,
сликање, колаж
-коришћење репродукција
везаних за уметничко и
етнографско наслеђе из
непосредног социокултурног миљеа
-израда орнаменталне
форме у свим техникама
-импут - коришћење
емотивно-афективних
садржаја, као и на
техничке слике (илузија
простора - телевизијски и
компјутерски монитор,
видео бим и сл.)
-измештање детаља из
целине (сечењем,
цепањем), према личном
афинитету
-комуникација путем
ликовних решења у виду
плаката, билборда и
реклама
-коришћење пројективних
техника-Роршахове мрље

произвољном односу
-прикаже, материјалом и
техником по избору,
облике у покрету, бића и
призоре које замишља и
сцене из свакодневног
живота
-доради започете облике,
случајно добијене шаре
или мрље
-прави радове намењене
одређеном догађају или за
продају
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12.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-облици
-боје
-линија
-простор
Појмови
-колаж
-деколаж
-асамблаж
-фротаж
-акварел
-пастел
-темпера
-материјали
-технике
-основне боје
-изведене боје
-волумен
-амбијент
-сценски простор

Садржај
Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж. Везивање облика у тродимензионалном простору и равни. Сликарски материјали и
технике. Основне и изведене боје. Линија, површина, волумен, боја, простор. Амбијент – сценски простор.

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-метода разговора
-демонстрациона метода
-аналитичко посматрање
-користити природне и
вештачке облике
-повезивање
тродимензионалних
облика у нoве
-рад у паровима и малим
групама
-естетска анализа
продуката
-изложбе
-метода разговора
-поћи од апстрактних
облика неког предмета
-различите сликарске
технике
-научити карактеристике,
акварела, темпере или
гваша
-метода рада на тексту
-ученици добијају
елементарна знања о
основним и изведеним
бојама
-корелација садругим
предметима

знања
-научити
карактеристике,
акварела, темпере
или гваша
-ученици добијају
елементарна знањао
основним и
изведеним бојама
-повезивање знања са
искуством
-разликује портрет,
аутопортрет, пејзаж
и мртву природу
-разликује радове
дизајнера,
костимографа и
сценографа

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
способности
вредности
-реализује идеје
-користи материјале и
различитим
прибор на безбедан начин
материјалима и
-користи топле или хладне
техникама - акварел,
боје када приказује
темпера, гваш, фротаж
одређени појам, атмосферу
и асамблаж
или расположење
-примењује поступке -прикаже, одабраним
преплитање, везивање
средством, простор, своја
(машне), лепљење
интересовања, сећања,
(течним лепком),
расположења и опажања
паковање
-користи основне термине
-реализује замисли
када објашњава своје
користећи изражајна
утиске о уметничким
својства меких
делима или описује своје и
материјала (пластелин, радове других
беолин, глинамол...)
-користи уметничка дела
-пореди бачене и
или визуелна обележја
сопствене сенке и
прошлих култура као
планове (предњи,
подстицај за стваралачки
средњи и задњи)
рад
-самостално направи
-поштује договорена
жељени тон
правила понашања
секундарних боја
приликом посете
-користи различите
догађајима или установама
изворе знања
културе
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Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно
учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост
и ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима
и информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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13. ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА
13.1. ПРВИ РАЗРЕД
Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно
музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа
према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа.
Област
-извођење музике
-слушање музике
-стварање музике

Појмови

Садржај
Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. Однос звук - лик, музика - радња. Композиције које илуструју
различита осећања. Звук и тон (извори). Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...). Звуци 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 (цд плејер, мп 3 плејер, рачунар...). Изговор бројалице у ритму уз покрет-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, ре-браон, ми-жуто, фа-плаво и сол-црвено). Дечји ритмички инструменти и
начииа свирања на њима. Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме - пулс, ритам, груписање удара. Певање и извођење
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. Израда дечјих ритмичких 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 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. Стварањеједноставне
мелодије на краћи текст. Бирање познатих музичких садржаја, звучних ономатопеја и илустрација за стварање звучне приче праћење литерарног текста.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
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-тон
-покрет
-мелодија
-ритам
-извођење
-гласно - средње
-гласно - тихо
-брзо- умерено
-брзо - споро
-нежно - тужно
-нежно - радосно
-оркестар, дувачки
оркестар
-флаута - флаутист
-гитара - гитарист
-дечји, женски и
мушки глас

-певање песама различитог
садржаја по слуху
-повезивање садржаја
песама са садржајима
осталих наставних
предмета
-певање и извођење
бројалица и музичких игара
(игре уз покрет, дидактичке
игре)
-упознавање и израда
ритмичких дечијих
инструмената и свирање на
њима
-креирање једноставне
ритмичке пратње за
бројалице, песме, музичке
игре...
-препознавање звукова и
тонова
-разликовање особина тона:
јачине, трајања, висина,
темпа, боје
-препознавање карактера
музичког дела
-методе учења путем
открића, разговор
-кооперативно
-коришћењем
аудиовизуелних средстава:
касета, графофолија, звучне
збирке, дечје штампе,
илустрација, зидних слика,
СD-ова и СD-плејера,
дечјих ритмичких
инструмената
-Орфов инструментариј
-амбијентално
учење/посете позоришном
мјузиклу, приредби,

-рaзликуje музичкe
звукoвe oд звукoвa из
oкружeњa
-рaзликуje
кoмпoзициje пo
кaрaктeру (нпр.
живaхнo, бoрбeнo,
смируjућe)
-пoвeже брзину и
глaснoћу музичкoг
тoкa сa кaрaктeрoм
дeлa
-прeпoзнa присуствo
музикe у ситуaциjaмa
знaчajним зa њeгoв
узрaст (нпр.
рoђeндaни, вeнчaњa,
прирeдбe)
-прeпoзнa дeчje
инструмeнтe
-разликује одабране
звукове и тонове,
певање/свирање,
хор/један певач/група
певача, оркестар/
један свирач/група
свирача, боју
различитих певачких
гласова и
инструмената и
музичке изражајне
елементе
-препозна музички
почетак и крај и
понављање теме
-прeпoзнa изрaжajнe
музичкe eлeмeнтe
(мeлoдиja, ритaм,
jaчинa, висинa и
трajaњe тoнa)
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-извoди пeсмe и
кoмпoзициje глaсoм и
нa дeчjим музичким
инструмeнтимa
-користи самостално
или уз помоћ одраслих,
доступне носиоце звука
-изговара у ритму уз
покрет бројалице
-пева по слуху песме
различитог садржаја и
расположења
-пева по слуху уз
покрет народне песме,
музичке игре
-свира по слуху звучне
ономатопеје и
илустрације, ритмичку
пратњу уз бројалице и
песме, једноставне
аранжмане, свирачке
деонице у музичким
играма
-учествује у школским
приредбама и
манифестацијама
-прaви jeднoстaвнe
музичкe инструмeнтeoд
рaспoлoживих
мaтeриjaлa из
oкружeњa
-се изрaжaвa крoз
импрoвизaциjу мaњих
ритмичих и
мeлoдиjских цeлинa
-ствара звучне ефекте,
покрете уз музику,
користи тело као извор
звука у репродукцији
откуцаја

-објасни својим
речима утиске о
слушаном делу,
особине тона,
доживљај прегласне
музике и њеног
утицаја на тело и
зашто је тишина
важна
-поштује
договорена правила
понашања при
слушању музике
-примењује
правилан начин
певања и
договорена правила
понашања у
групном певању и
свирању
-објашњава својим
речима доживљај
свог и туђег
извођења
-покретом изражава
емоције које музика
изазива
-развија социјалну
интеракцију, која
укључују стварање,
слушање и
извођење музике
-развија
међукултурално
разумевање и
поштовање кроз
упознавање музике
и музичке традиције
различитих култура
-развија дисциплину

-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према здрављу
-решавање проблема
-сарадња
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концерту, дечјим сусретима
-илустративно демонстративне

-разликује ритмичке
инструменте Орфовог
инструментарија,
научи њихова имена
и користи их

-ствара једноставну
мелодију на краћи
задати текст
-изабере према
литерарном садржају
одговарајући музички
садржај
-навикава се на
правилно држање тела
приликом певања

у раду при
учествовању у
практичним
задацима

13.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-извођење музике
-слушање музике
-стварање музике

Појмови
-тонови узлазе –
тонови силазе
-гласно - средње
-гласно - тихо
-брзо - умерено
-брзо - споро
-нежно - тужно
-нежно - радосно
-оркестар, дувачки
оркестар
-флаута - флаутист
-гитара - гитарист
-дечји, женски и
мушки глас

Садржај
Певање песама различитог садржаја по слуху. Повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета. Певање
и извођење бројалица и музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре). Упознавање и израда ритмичких дечијих
инструмената и свирање на њима. Креирање једноставне ритмичке пратње за бројалице, песме, музичке игре... Препознавање
звукова и тонова. Разликовање особина тона: јачине, трајања, висина, темпа, боје. Препознавање карактера музичког дела.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-визуелно и звучно
-пoвeже рaзличитe
-кoмуницирa
-компетенциjа за
-коришћење претходних
препозна
и
именује:
нaчинe
музичкoг
пeвaњeм,
свирaњeм
учење
знања и искустава и
гитару, хармонику и
изрaжaвaњa сa
(нa нaпрaвљeним и
-естетичка
повезивање са новим
флауту,
бубањ
и
тeмпoм
(брзo,
спoрo,
рaспoлoживим
компетенциjа
-поступно упознавање и
ритмичке инструменте
умeрeнo) и
инструмeнтимa) и
-комуникациjа
усвајање ритмичких
Орфовог
динaмикoм (глaснo,
пoкрeтoм
-предузимљивост и
структура, музичког писма и инструментарија
тихo, пoстeпeнo
-кoмуницирa
ориjентациjа ка
интонације
-прeпoзнa улoгу музикe пojaчaвaњe и
импрoвизуjући
предузетништву
-певање по слуху,
у нaрoдним oбичajимa
утишaвaњe)
глaсoм, нa
-решавање проблема
опонашањем и
знaчajним зa учeнички
-осмисли и изведе
инструмeнтимa и
-сарадња
демонстрације учитеља
узрaст (нпр. рoђeњe,
рaзличитe музичкe
пoкрeтoм
-помоћ различитих
гoдишњa дoбa)
улoгe
-показују
звучних и визуелних
-прeпoзнa прoмeну
-научено изводе пред поштовање према
помагала
музичкe тeмe у
ужом и широм
диригенту
-корелација свих предмета
слушaнoм дeлу
публиком
(учитељу) и према
-пoвeже рaзличитe
-доживљај музике
учешћу других
кроз тематску интегрисану
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наставу
-ритмичке игре
-музички квиз
-усвајање музичког
речника у вези са певањем
-импровизација музике
-наставу повезивати са
музичким животом средине
уз учествовање намузичким
такмичењима и приредбама
-усвајање музичког
речника у вези са слушањем
-навикавање ученика на
пажљиво слушање музике
-усвајање основних појмова
из опште музичке културе
-упознавање вредних
музичких дела и стицање
потреба за стално
упознавање дела из
народног и уметничког
стваралаштва
-упознавање музичких
инструмената и њихово
разликовање по звуку
-извођење по ритму,
слободна импровизација
-естетски доживљаји
-машта, вештина навике и
стваралачки импулс
-наставник храбри и
подстиче ученике

извoђaчкe сaстaвe сa
кaрaктeрoм дeлa
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креативно изражава
покретом
-осмишљавају
оригиналне
кореографије
-развијају моторику
извођењем
једноставних покрета
и кореографија

ученика
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13.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-извођењемузике
-слушање музике
-стварањемузике
Појмови
-нотни текст
-Орфов
инструментариј
-дур
-мол
-повисилица
-снизилица
-фолклор
-темпо
-динамика
-тон, пауза, знак за
понављање,
диригент,
композитор,
оркестар,
инструмент,
виолончела,
кларинета и харфа

Садржај
Певање песама. Певање и извођење музичких игара. Прављење дечјих иструмената. Слушање вокално-иструменталне музике за
децу. Сслушање народних песама и игара. Опонашање звукова из непосредне околине. Ритмичким звучним ефектима креирати
једноставне пратње за бројалице, песме,приче... Смишљање малих ритмичких целина и музичких игара уз покрет.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-певање песама
-прeпoзнa нaмeнску музику -пoвeжe нoтнo писмo
-показују спремност
-компетенциjа за
различитог садржаја по рeлeвaнтну зa њeгoв узрaст сa музичким
да учествују у
учење
слуху
-уoчaвa вeзу измeђу музикe изрaжaвaњeм
активностима у
-одговорно учешће
-повезивање садржаја
и тeлa
-пoвeжe
учионици и у
у демократском
песама са садржајима
-прeпoзнa дeлa дeчjeг
трaдициoнaлну музику школским
друштву
осталих наставних
музичкoг ствaрaлaштвa
сa прeцимa
активностима
-естетичка
предмета
-прaти рaзвoj музичкoг
-извoди музику кoja je -показују поштовање
компетенциjа
-певање и извођење
дoгaђaja тoкoм слушaњa
у вeзи сa њeгoвим
према учешћу других -комуникациjа
бројалица и музичких
-именују звучне
рaспoлoжeњeм и
ученика (пажљиво
-одговоран однос
игара (игре уз покрет,
инструменте: виолончела,
инспирaциjoм
прате док други
према околини
дидактичке игре)
кларинета и харфа
-описују карактер
ученици наступају не -одговоран однос
-упознавање и израда
-разликују вокалну и
различитих
реметећи их,
према здрављу
ритмичких дечијих
инструменталну музику
композиција својим
стрпљиво чекају на
-предузимљивост и
инструмената и
-правилно користи појмове: речима
свој ред...)
ориjентациjа ка
свирање на њима
тон, пауза, знак за
-пева појединачно и у
-разговара са другима предузетништву
-креирање једноставне
понављање, диригент,
групи народне и
о свом доживљају
-рад са подацима и
ритмичке пратње за
композитор, оркестар,
уметничке песме у 2/4 музике
информациjама
бројалице, песме,
инструмент
и 3/4 такту
-препознају да други
-решавање проблема
музичке игре...
-пева државну химну
могу имати другачији -сарадња
-препознавање звукова
-свира на мелодијским „одговор“ на исти
-дигитална
и тонова
инструментима –
музички доживљај
компетенциjа
-разликовање особина
металофону,
-разликују примерено
тона: јачине, трајања,
звончићима или
понашање од
висина, темпа, боје;
нотатону (на
непримереног
-препознавање
елементарном нивоу)
понашања публике
карактера музичког
-показују умеће
-развије осећај
дела
владања на сцени
припадности групи
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13.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-извођење музике
-слушање музике
-стварањемузике

Појмови
-музички речник у
вези са певањем и
свирањем
-музички речник у
вези са темпом
-цела нота
-четвртина са
тачком
-корона
-интервал
-це-дур лествица
-ступањ
-степен и
полустепен
-знак за репетицију
-прима и секунда
волта
-триола, синкопа

Садржај
Дечије песме;Игре са певањем;Утврђивање музичког речника у вези са певањем и свирањем: p, mf и f; Усвајање музичког
речника у вези са певањем и свирањем:crescendo и decrescendo; Усвајање музичког речника за темпо ( брзину ) којом се изводи
једно музичко дело:Adagio, Moderato, Allegro; Савладавање тонске висине и солмизације; Усвајање музичког писма и појмова:
цела нота и пауза,нота четвртине са тачком, корона, појам и називи интервала, Ц дур лествица, ступањ, степен и полустепен,
знак за репетицију, прима и секунда волта, дводелни и троделни облик песме; Свирање и певање модела и наменских песама
као звучна припрема за поставку музичкеписмености; Извођење песама на мелодијским инструментима Орфовог
инструментарија; Понављање задатогмелодијског мотива ( вежба памћења, развијањ моторике ). Стицање искуства у слушном
разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти ); Навикавање ученика на пажљиво слушање музике;
Подстицање изражавања ученика о слушаном делу;Упознавање музичког делауметничког и народног Стално подстицање
ученика на што изражајније певање научених песама; Измишљање ритмичких целина остварених спонтано изговореним или
отпеваним Слободно импровизовани дијалози помоћу дечијих инструмената ( деца бирају исте или различите инструменте );
Импровизација дечије мелодије на властити стих или на стих који је предложио учитељ; Осмишљавање покрета уз музику;
Слободно музичко изражавање према групама гласова;стваралаштва.
Предметне компетенције
Начин реализације
Општепредметне
- облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-повезивање
-упoтрeбљaвa нoтнo
-изводе бројалице са
-изражава отвореност
-компетенциjа за
садржаја песама са
писмо
шеснаестинама и
према културним
учење
садржајима осталих
-прeпoзнаје музичкe
четвртинама
различитостима у свом -одговорно учешће у
предмета
жaнрoвe пo њихoвим
-истрaжуje рaзличитe
окружењу
демократском
-певање песама
изрaжajним
интeрпрeтaциje
(интеркултуралност)
друштву
-свирање
кaрaктeристикaмa
кoмпoзициje крoз
-објашњава друштвени -естетичка
-слушање вокално-прeпoзнa трaдициoнaлну сoпствeнo извoђeњe
и културни контекст у компетенциjа
инструмент.
пeсму, инструмeнтaлну
-истрaжуje рaзличитe
коме се изводи
-комуникациjа
композиција и инстр. музику и игру
нaчинe музичкoг
музички фолклор
-предузимљивост и
комп.
-слушају вокалноизрaжaвaњa путeм
-идeнтификуje улoгу
ориjентациjа ка
-слушање народних
инструментална
импрoвизaциje нa исту
музикe у њeгoвoм
предузетништву
песама и игара
извођења народних и
тeму
oкружeњу
-решавање проблема
-креирање
уметничких песама
-бирa музику зa
-опише осећања након -сарадња
једноставне
-именују лествицу
литeрaрни тeкст
слушања или извођења
ритмичке и звучне
-слушно препозна, опише -објашњава друштвени и -активно учествује у
пратње
и упореди звучне боје
културни контекст у
групном певању
-креирање покрета уз жичаних инструмената
коме се изводи музички
-усклађује своје
музику
-слушно препозна, опише фолклор
извођење са
-састављање
и упореди звучне боје
-свирају на блок-флаути,
извођењем других
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мелодије од
двотактних мотива
-импровизација
мелодије на задати
текст

дувачких инструмената
-слушно препозна и
именује ансамбле
инструменталне музике
(солиста, камерни састав,
оркестар)
-препозна и именује
певачке анасамбле
(солиста, камерни састав,
хор)
-наводи ствараоце/
композиторе
-препозна и објасни
ритмичку појаву-синкопу

усавршавајући технику;
-слушају обрађене
композиције
-изражава утиске о
музици писаној за балет
-упоређују оперу и балет
-објасни друштвени и
културни контекст у
којем се изводи народна
песма
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-вреднује извођење
групе и своје извођење
-опише утиске које на
њега остављају
слушане композиције
народне и уметничке
музике
-изрази своје утиске
ликовно, литерарно и
плесно
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14. ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ/ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из
области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим
условима живота и рада, као и интегрални развој личности ученика (когнитивни, афективни, моторички).
14.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област
-физичке способности
-моторичке вештине
-ходање и трчање
-скакања и прескакања
-бацања и хватања
-пузања, вишења,
упори и пењања
-вежбе на справамаи
тлу
-вежбе равнотеже
-вежбе са реквизитима
-атлетика
-народни плесови и
ритмичка гимнастика
-полигони
-култура вежбања и
играња
-здравствено
васпитање

Појмови
- васпитање
-физичко вежбање
-игра
-здравље
-култура

Садржај
Вежбе за развој снаге. Вежбе за развој покретљивости. Вежбе за развој издржљивости. Вежбе за развој брзине. Вежбе за
развој координације. Ходање: кратким корацима, дугим корацима, у различитом ритму, ходање са реквизитом, ходање са
променом, правца и смера. Техника трчања: трчање преко препрека, трчање са променом правца и смера, брзо трчање 20 м са
стартом из различитих почетних положаја, игре са коришћењем научених облика ходања и трчања. Поскоци у месту.
Поскоци у кретању. Скакања удаљ. Скакања увис. Прескакање дуге вијаче. Вежбе скакања и прескакања упором рукама.
Игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања. Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. Бацање лоптице
из кретања. Бацање лопте увис. Вођење лопте. Додавање лопте. Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у циљ. Пузања
на тлу. Пењања. Провлачења. Вис лежећи опружено. Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису слободном. Упори.
Основни садржаји: Основни ставови и положаји. Поваљка на леђима. Став на лопатицама (свећа). Колут напред из чучња у
чучањ. Поваљка на стомаку. Састав од научених елемената. Игре са усвојеним вежбама. Проширени садржаји: Колут назад
из чучња у чучањ, низ косу површину. Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. Ходање по линији. Ходање
по шведској клупи. Лагано трчање на шведској клупи или ниској греди. Кратак састав на линији обележеној на тлу, шведској
клупи и ниској греди. Вежбе обликовања са реквизитима. Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита. Дизање и
ношење предмета и реквизита на различите начине. Елементарне игре са реквизитима. Игре са ластишом. Ходање и трчање
са променом ритма, темпа и динамике уз пљесак и уз музичку пратњу. Галоп напред. Дечији поскок. Њихање и кружење
вијачом или траком. Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред. Народно коло по избору. Комбиновани полигон од
усвојених вештина (вежби). Основни термини у вежбању. Вежбам безбедно. Чувам своје и туђе ствари. Правила
елементарних игара. Некад изгубим, а некада. победим. Навијам фер. Упознај своје тело. 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.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-спортско-рекреативне
-користи основну
-примени
-по упутствима наставника
-компетенциjа за
активности
терминологију
једноставне,
примењује правилну
учење
-недеља школског
вежбања
двоставне
технику дисања приликом
-одговорно учешће
спорта
-наведе делове свога
општеприпремне
вежбања
у демократском
-активности у природи
тела и препозна
вежбе (вежбе
-примењује хигијенске
друштву
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-спринт, крос,
-штафетно трчање
-тренинг
-скок удаљ
-скок увис
-правила игре
-колут напред
-колут назад
-греда
-вијача
-народно коло
-ритам

(крос, спортски дан,
излети, зимовање,
летовање...)
-школска такмичења
-корективно-педагошки
рад
-подстицање ученика на
самостално вежбање
-учвршћивање
правилног држања тела
-културне
манифестације са циљем
промоције физичког
вежбања, спорта и
здравља (ликовне и
друге изложбе, фолклор,
плес, музичко-спортске
радионице...)
-ђачке радионице (о
здрављу, физичком
вежбању, спорту...)
-активности у природи
(крос, спортски дан,
излети, зимовање,
летовање...),
-школска такмичења

њихову улогу
-уочи промену у
расту код себе и
других
-уочи разлику између
здравог и болесног
стања
-схвати значај
коришћења воћа у
исхрани
-препознаје правилно
и неправилно
држање тела, настоји
да правилно држи
тело и носи ђачку
торбу
-по упутствима
наставника
примењује правилну
технику дисања
приликом
вежбања
-зна ко се брине о
његовом здрављу
-познаје правила
елементарних игара

обликовања)
-правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања
-комбинује и користи
усвојене моторичке
вештине у игри и у
свакодневном
животу
-најбрже што може
претрчи најмање 20
метара и претрчи
растојање од најмање
150 метара
-одржава равнотежу
у различитим
кретањима
-примењује правилну
технику дисања
приликом вежбања
-изведе кретања,
вежбе и кратке
саставе уз музичку
пратњу
-игра дечји и
народни плес
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мере приликом вежбања на
часу физичког васпитања
(опрема за вежбање, пере
руке после вежбања,
учествује у уређивању
простора за вежбање...)
-са радошћу и уживањем
прихвата активности у
физичком васпитању
-сарађује у пару у вежбању
и игри
-поштује мере безбедности
током вежбања
-одговорно се односи
према објектима
-поштује правила игре
-навија фер и бодри
учеснике у игри
-прихвати сопствену
победу и пораз
-уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања
-поштује правила
понашања на просторима
за вежбање, справама и
реквизитима у просторима
за вежбање
-примењује здравственохигијенске мере пре, у току
и након вежбања
-одржава личну хигијену
-учествује у одржавању
простора у коме живи и
борави
-правилно се понаша за
столом

-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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14.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-вежбе на справама
и тлу
-атлетика, спортске
игре
-народни плесови и
ритмичка
гимнастика
Појмови
-старт
-циљ
-спринт
-крос
-правила игре
-вишење
-скакање
-прескакање
-равнотежа
-реквизити
-народни плес
-ритам

Садржај
Техника трчања, скок увис, скок удаљ, бацање лоптице у циљ, штафетно трчање тло, поваљка на леђима, колут назад, колут
напред, свећа, вага, прескок, двовисински разбој, греда, паралелни разбој, коњ са хватаљкама, равнотежа, окрети, скокови,
вијача, лопта, обруч, рукомет, кошарка, одбојка, фудбал, ритмичка гимнастика, јесењи и пролећни крос, школска и друга
такмичења. Здравствено васпитање: твојафизичка форма, лична хигијена и хигијена здравља, правилна исхрана, правилан
ритам рада и одмора, прва помоћ.
Начин реализације облици, методе и
технике рада

-спортско-рекреативне
активности
-недеља школског
спорта
-активности у природи
(крос, спортски дан,
излети, зимовање,
летовање...)
-школска такмичења
-корективнопедагошки рад
-подстицање ученика
на самостално вежбање
-учвршћивање
правилног држања тела
-културне
манифестације са
циљем промоције
физичког вежбања,
спорта и здравља
(ликовне и друге
изложбе, фолклор,
плес, музичко-спортске
радионице...)
-ђачке радионице (о

знања
-именује основне
положаје, покрете и
вежбе уз помоћ
наставника
-објасни својим
речима тренутни
утицај вежбе на
телесне функције
(пулс, дисање,
мишићни тонус...)
-обавести наставника
о знању пливања –
„пливач” односно
„непливач”
(наставик проверава)
-ученик поседује
информације о
значају здравља
-поседује
информације о
штетности дувана и
алкохола

Предметне компетенције
вештине/
способности
-објасни значај правилног
држања тела
-увиди разлику између
правилног и неправилног
извођења једноставних
вежби
-одржава равнотежу у
положајима у вежбама на
линији, клупи или ниској
греди
-хода и трчи са променама
правца, смера, са
препрекама, са и без
реквизита
-учествује у играма са
разним формама ходања и
трчања и у играма лоптом
-изводи поскоке, скокове
удаљ и увис, доскоке и
прескоке са различитим
положајима и покретима
тела
-најбрже што може претрчи
најмање 30 метара и претрчи
растојање од најмање
250 метара
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ставови/
вредности
-придржава се
правила понашања
на часу физичког
васпитања
-сарађује у мањој
групи ученика
-прати и остварује
остварује свој
напредак у развоју
моторичких
способности
-одржава личну
хигијену и
колективну хигијену
-разликује правилно
од неправилног
држања тела
-примењује
здравственохигијенске мере пре,
у току и након
вежбања
-одржава личну
хигијену
-учествује у
одржавању простора

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-решавање проблема
-сарадња
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здрављу, физичком
вежбању, спорту...)

-изводи на тлу упоре,
колутања унапред и уназад
-повезује две и више вежби
-изводи помицања, пењања,
провлачења, прелазе из
једног у други положај и
њихање на справама
-баца, хвата и рукује
реквизитима са једном и обе
руке, у месту и кретању,
једноставни моторички
задаци
-различити покрети тела у
ритмици уз музичку пратњу
-погађа циљ лоптицом и
лоптом
-савлада полигон
комбинован
-одигра једноставнији дечји
плес и коло, по избору,
усклађен са музичкуом
пратњом

у коме живи и
борави

14.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-атлетика
-вежбе на справама
на тлу
-народни плесови и
ритмичка
гимнастика

Техника трчања. Скокови. Скок увис. Скок удаљ. Бацања. Бацање лоптица у циљ. Вежбе на тлу. Вежбе (скакања и
прескакања) упором рукама. Вежбе равнотеже. Вежбе реквизитима. Ритмичке вежбе и народни плесови.

Појмови
-спринт, крос,
штафетно трчање,

Начин реализације облици, методе и
технике рада

-спортско-рекреативне
активности

знања
-ученик поседује
информације о значају

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
способности
вредности
-коригује грешке у
-уважава различитости
држању тела
учесника у вежбању и игри
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Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
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-тренинг
-скок у даљ
-скок у вис
-правила игре
-прва помоћ
-колут напред
-колут назад
-греда
-вијача
-народно коло
-ритам

-недеља школског
спорта
-активности у природи
(крос, спортски дан,
излети, зимовање,
летовање...)
-школска такмичења
-корективнопедагошки рад
-подстицање ученика
на самостално вежбање
-учвршћивање
правилног држања тела
-културне
манифестације са
циљем промоције
физичког вежбања,
спорта и здравља
(ликовне и друге
изложбе, фолклор,
плес, музичко-спортске
радионице...)
-ђачке радионице (о
здрављу, физичком
вежбању, спорту...)

здравља
-следи терминолошка
упутства наставника
-разликује почетак,
ток и завршетак
вежбе, елементарне и
спортске игре
-естетски изводи
вежбе обликовања и
ритмичке вежбе из
различитих
структурних група и
повезује их у кратки
састав
-одигра сложенији
дечји плес и једно
коло, према избору,
усклађен са
музичком пратњом
-савлада различите
полигоне вежби
-познаје се са
основним
принципима правилне
исхране
-одржава личну
хигијену и колективну
хигијену

-правилно подиже, носи
и спушта терет
-трчи са и без препрека
и стартује из различитих
положаја, најбрже што
може
-претрчи 4 x 10 м и
претрчи растојање:
ученици 400 м; ученице
300 м
-скаче увис и удаљ
једноставним техникама
-баца лоптицу најдаље
што може; погоди
вертикално постављену
мету
-одржава равнотежу у
положајима и
кретањима на тлу и
ниској греди, са и без
реквизита
-повезује два и више
колутања са различитим
смером кретања, јача
изводећи вежбе у упору
лежећем
-изведе на справама
помицања и промене
положаја: у вису, у
упору, из виса
упор и обрнуто
-изводи вежбе за
доскоке са справа и
прескоке
-хвата, додаје и одбија
лопту у различитим
правцима и смеровима
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-настоји да усклади
понашање са здравим
режимом живота (исхрана,
одмор, игра, учење)
-испољава позитиван однос
према активностима у
физичком васпитању и
изражава позитивне
емоције у вежбању и игри
-се придржава
безбедносних правила на
часу (спортска опрема,
везана коса, одложени
накит и сатови; избегавају
могуће сударе са другима
или справама…)
-сарађује у вежбама и игри
са различитим бројем
играча
-сигурно и безбедно се
одржава у дубокој води и
препознаје небезбедне
ситуације
-уз помоћ одраслих
усклађује своје активности
(учење, игра, одмор,
спавање)
-учи да избегне ситуације у
којима може да се повреди
и уме да тражи помоћ
-разликује правилно од
неправилног држања тела
-оријентише се у простору
-остварује напредак у
развоју мотори чких
способности

-одговорно
учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост
и ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима
и информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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14.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-атлетика
-вежбе на тлу и
справама
-ритмичка гимнастика
и народни плесови
-основи спортских
игара
Појмови
-ниски, високи старт
-спринт
-технике прекорачна,
згрчна
-претклон
-прескок, доскок
-скок-шут
-хигијеназдравља
-правилан ритам рада
и одмора

Садржај
Техника трчања. Скок увис, скок удаљ. Бацање. Штафетно трчање. Састав на тлу. Колут напред. Став на шакама, премет
странце. Мост, вага. Прескок. Двовисински разбој, греда, паралелни разбој, вратило, кругови. Окрети. Скокови. Вијача,
лопта, обруч. Плесови. Рукомет, кошарка, одбојка, фудбал.

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-спортскорекреативне
активности,
-недеља школског
спорта
-активности у
природи (крос,
спортски дан, излети,
зимовање, летовање...)
-школска такмичења
-корективнопедагошки рад
-подстицање ученика
на самостално
вежбање
-учвршћивање
правилног држања
тела
-културне
манифестације са
циљем промоције
физичког вежбања,
спорта и здравља
(ликовне и друге
изложбе, фолклор,
плес, музичко-

знања
-користи правилне
називе вежби
-ученик поседује
информације о
значају здравља
-следи
терминолошка
упутства наставника
-поседује
информације о
правилима у
следећим
спортовима:
рукомет, кошарка,
одбојка, фудбал

.

Предметне компетенције
вештине/
способности
-уочи одлике спортских
грана и повезује их
-трчи са и без препрека,
стартује из различитих
положаја, најбрже што
може
-претрчи 40 м и претрчи
растојање: ученици 500 м;
ученице 400 м
-изводи вежбе штафетног
трчања кроз игру
-комбинује трчање са
вежбама скакања и
прескакања, скаче увис
савладаном техником,
изводи вежбе за скок удаљ
-баца лоптицу и
медицинку левом и десном
руком; погоди вертикално
постављену мету
-изводи разноврсна
колутања са отежаним
захтевима и премет
странце
-одржава равнотежу у
упору на тлу и на
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ставови/
вредности
-уочава неправилно
држање тела приликом
свакодневних
активности и
исправља га
-правилно подиже,
носи и спушта терет
-сагледа позитивне
утицаје вежбања на
здравље и примењује
здравствено хигијенске
мере
-се придржава
безбедносних правила
на часу (загревање и
разгибавање пре и
смиривање организма
после вежбања; уноси
течност и штити се од
сунца…)
-препознаје недоличо
понашање током
вежбања и не учествује
у њему
-уважава и прихвата
различите могућности

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према здрављу
-решавање проблема
-сарадња
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спортске радионице...)
-ђачке радионице (о
здрављу, физичком
вежбању, спорту...)
-утврђивање стања
-одређивање радних
задатака за појединце
и групе
-утврђивање
средстава и метода за
остваривање радних
задатака
-праћење и
вредновање ефеката
рада

повишеној површини у
кретањима из различитих
структурних група
-изводи прескок са
разножењем
-изводи вежбе у упору и
вису, промене висова и
упора, прехвате, лакше
наскоке и саскоке са
справа
-одигра једно коло и коло
по избору из краја у коме
се школа налази, усклађен
са музичком пратњом
-скаче на ноге, рони, плива
-савлада полигон од
основних елемената
спортских игара
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других у вежбању
-учествује у решавању
задатака у тимским
играма у месту и
кретању, у пару и
мањим групама и
-примењује основна
правила у
ситуационим условима
игре
-понаша се одговорно
у води и поред ње
-уз помоћ одраслих
усклађује своје
активности (учење,
игра, одмор, спавање)

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
15. НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБАВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Обавезни изборни наставни предмети у првом циклусу основног образовања и васпитања су:
- Верска настава
- Грађанско васпитање
Ученик бира један од понуђена два обавезна изборна наставна предмета и изучава га до краја првог циклуса.

16. ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА
Циљ наставе православног катихизиса у овом разреду јесте прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност
постоји само у заједници слободе са другом личношћу.
16.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-Бог је заједница
личности Оца и Сина
и Светога духа
-Црква
-Исус Христос
-човек као биће
заједнице
-Православна
иконографија

-биће као заједница, као љубав
-Бог је из љубави створио свет
заједно са Сином и Духом
-Црква је заједница свих људи
и целе природе кроз Христа с
Богом
-Исус Христос је посредник
између Бога и створене
природе
-човек има својство да
љубављу чини нешто да
постоји, слично као што то
чини Бог јер Бог све ствара из
љубави
-Православна иконографија
показује свет и човека у
заједници с Богом

Појмови
-Бог
-заједница
-личност
-слобода
-љубав
-свет
-човек
-стварање
-Црква
-народ Божији
-заједница
-Исус Христос,
Син Божији
-литургија
-човек
-заједница љубави
-однос Бога и човека
-човек и свет
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Поступци, начин остваривања и
активности
-истаћи искуство љубави које
чини да свет који нас окружује не
буде маса, већ да га чине
конкретна и непоновљива бића
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: примери из
свакодневног живота
-догађај крштења као улазак у
Цркву као заједницу Христа са
Богом Оцем, односно да се
крштењем конституише Црква,
заједница са Христом, у
којој постајемо синови Божији и
зато браћа међу собом
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: крштење у Цркви

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-аудио и видео запис са часа
-педагошка документација
-кроз илустрације, бојење,
разговор, читање текста и
приказивање видео снимака
на видео биму пратити тему

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
-икона, иконописац
-молитва
-светост и
светитељи
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-на основу искуства љубави према
другом бићу показати да када
човек воли једно биће, онда у
њему гледа и сва остала. Бог Отац
највише воли свога Сина, Исуса
Христа, и у њему види све људе
као своје синове
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: бојење илустрација у
свесци и гледање филма о Христу
-треба показати да кад човек
неког заволи, односно кад оствари
заједницу са неким, тада он за
њега стварно и постоји, односно
као да га човек својом љубављу
ствара и то као конкретно и
непоновљиво биће
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: бојење илустрација у
свесци
-показати икону као слику царства
Божијег.
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: одлазак у Цркву
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16.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-Бог је заједница
личности Оца и Сина
и Светога духа
-структура Литургије
- Цркве
-Литургија –
откривање Бога
-Литургија је и
присуство Христово
и ишчекивање
доласка Христовог
-постојање природе је
израз љубави Бога и
човека
-Бог је створио свет
да са њим има вечну
заједницу љубави
преко човека и да у
тој заједници човек
буде вечно и
непоновљиво биће

-биће као заједница, као љубав
-епископ, свештеници, ђакони
и народ као чланови
литургијске заједнице
-литургијско искуство Бога,
личности, слободе, љубави
-Бог као биће заједнице
-Литургија као икона будућег
века, Царства Божијег
-љубављу према Христу
чинимо да је Он присутан
међу нама на Литургији иако
је физички одсутан
-на крају стварања Бог ствара
човека са којим ће остварити
сарадњу и успоставити савез
који ће водити ка заједници

Појмови
-биће, заједница
-Лица Свете Тројице
-Литургија
-Епископ,Свештеник,
Ђакон, Свештени
чинови
-делови Литургије
-личност Бога,
личност човека,
-Христос, рођење
Христово, други
Христов долазак
-Бог, човек, Литургија,
љубав,
-вечност, човек,
љубав, заједница,
непоновљиво биће
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Поступци, начин остваривања
и активности
-истаћи да Бог није далеко од
човека већ да је Он увек
заједница.
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију,
читање текста
-активност: примери из
свакодневног живота
-показати то да у цркви сви ми
имамо своју улогу и звање у
цркви које се уклапа у литургију
у којој сви учествујемо
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију,
показивање илустрација и
објашњење чинова у цркви
-активност: приказивање видео
снимка литургије или отићи у
цркву на литургију
-истаћи да нам се Бог открива у
заједници тј. у литургији
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: бојење илустрација у
свесци и учење литургијских
песама
-истаћи да се на литургији
истовремено повезује садашњост
и будућност
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: бојење илустрација у
свесци и певање литургијских
песама
-истаћи да је Исус Христос, иако

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-аудио и видео запис са часа
-педагошка документација
-кроз илустрације, бојење,
певање, слушање музике и
разговор пратити тему
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физички одсутан, присутан на
Литургији као плод наше љубави
према њему
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: бојење илустрација у
свесци
-истаћи да је човек спона преко
које Бог спасава свет
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: бојење илустрација у
свесци
-обнављање литургијских песама

16.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-Бог је створио
јединствени свет и то
као многе конкретне
врсте ни из чега
-стварање човека на
крају свега створеног
по „Икони и
Подобију“ Божијем
-Евхаристија као свет
у малом
-стварање света и
човека у
православној
Иконографији

-узрок постојања света јесте
Божија слобода
-последице створености по
природу и њено постојање
(конкретност врста и бића
значи њихову међусобну
раздељеност-индивидуалност,
али и њихову потенцијалну
пропадљивост, смрт зато што
су створене ни из чега)
-разлика између природе и
личности код човека
-Литургија као сједињење свих
створења преко човека Исуса
Христа с Богом Оцем
-православна иконографија
природу увек доводи у везу са
човеком и зависност од човека

Појмови
-стварање, свет,
природа, различите
врсте, човек
-Икона и подобије
Божије
-сличност Бога и човека
-Евхаристија, Христос,
Литургија, Икона,
стварност на иконама,
обична слика
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Поступци, начин остваривања
и активности
-показати да свет није
самобитан, већ да га је створио
Бог Отац слободно, из љубави
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију,
читање текста
-активност: приказивање
стварања света по данима уз
помоћ илустрација
-истаћи да је човек створен као
сличан Богу
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију,
читање текста
-активност: примери из
свакодневног живота
-истаћи опис литургијске
структуре на основу кога ће се
закључити да је човек створен са

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
( групни радови, панои,
ликовни радови...)
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-аудио и видео запис са часа
-педагошка документација
-кроз илустрације, бојење,
разговор, читање текста и
приказивање видео снимака
на видео биму
пратити тему
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циљем да уједини
сву природу
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију,
читање текста
-активност: примери из
свакодневног живота
-показујући иконе ученицима,
треба указати на оне елементе
који то потврђују. Природа никад
није насликана као самостална,
већ су, на пр., планине, као и
дрвеће, увек нагнути ка центру
иконе где је Христос или неко од
светитеља
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију, читање
текста
-активност: посматрање и
упознавање икона у школи или у
некој иконописачкој радионици

16.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област

Садржај

Појмови

-циљ због кога је Бог
створио свет
Литургија је
заједница многих
људи и природе са
Богом Оцем преко
једног човека Христа
-Црква као икона
будућег века
-одбијање првог
човека Адама да

-да свет постане Црква
-Бог општи са светом кроз
човека Христа
-Црква је конкретна
литургијска заједница која
осликава какви ћемо бити у
будућности
-човеков пад и последице тога
-првородни грех
-православни храм и
литургијска структура

-стварање света,
заједница,
-Црква као грађевина,
Црква као заједница
-Литургија, Христос,
заједница, Епископ
-Будући век, Царство
Божије, Литургијска
заједница
-грех, човек, Адам и
Ева, природа,
-Црква, Храм, Литургија
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Поступци, начин остваривања
и активности
-показати да свет није створен
случајно већ да буде у заједници
са Богом
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: примери из
свакодневног живота
-показати опис Литургије
указивањем на то да је Литургија
христоцентрична, односно да се
сви у Литургији сједињују преко
епископа, као преко Христа, са

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
( групни радови, панои,
ликовни радови...)
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-аудио и видео запис са часа
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сједини створену
природу са Богом
-Црква у
Хришћанској
архитектури

-чинови у цркви

Богом
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: примери из
свакодневног живота
-истаћи да се у Цркви
припремамо за улазак у будуће
царство Божије
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: примери из
свакодневног живота
-истаћи утицај греха на човека из
примера Адама и Еве
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: примери из
свакодневног живота
-показати лепоту хришћанске
архитектуре која нам открива где
се Бог слави
-начини остваривања: кроз
дијалог, демонстрацију
-активност: одлазак у храм и
упознавање са деловима храма
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-педагошка документација
-кроз илустрације, бојење,
разговор, читање текста
и приказивање видео
снимака на видео биму
пратити тему
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17. ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ наставе „Грађанско васпитање“ јесте 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. Треба да подстиче развој социјалног сазнања код ученика основне школе , као и да пружи могућност
ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, да изграде сазнања, умења, способности и вредности
неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу која поштује себе и
друге.
17.1. ПРВИ РАЗРЕД
Област
-људска права;
-демократско
друштво;
-процеси у
савреманом свету
-грађански
активизам

Појмови
-грађанско
васпитање
-стереотипи,
дискриминација
-различитости
-морални прекршај
-демократија у
учионици
-лажна

Садржај
Идентитет: Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у чему бисмо волели да напредујемо. Таленти и интересовања која
поседујемо. Наше сличности и разлике. Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како се препознају. Потребе и права:
Разлике између жеља и основних животних потреба. Права детета: Кршење и заштита права: Препознавање кршења права
детета. Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета. Одговорност према себи и другима. Функционисање заједнице:
Одељење/група као заједница. Вредности одељења/групе - равноправност, одговорност, солидарност, поштовање и брига за
друге, толерантност, праведност, поштење. Уважавање различитости. Правила у одељењу/групи и њихова функција.
Одлучивање у одељењу/групи. Одговорност деце и одраслих за функционисање заједнице. Комуникација: Слушање/неслушање.
Кад разговарамо држимо се теме. Изношење мишљења. Уважавање саговорника. Сарадња: Групни рад, договарање и сарадња са
вршњацима и одраслима. Планирање и извођење једноставне акције у одељењу/групи: Кораци у планирању и извођењу акције.
Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у одељењу. Избор теме/проблема/активности којом ћемо се бавити. Одређивање
циља и израда плана акције - подела улога, договор о роковима, начину реализације. Извођење и документовање акције - видео,
фотографије, текстови и сл. Промоција акције на нивоу школе - приказивање другим одељењима, родитељима и сл., прављење
постера или паноа, објављивање прилога у школском листу. Вредновање акције - чиме смо задовољни, шта је могло бити боље.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-искуствено учење
-препозна код себе и
-опажа и изражава своја
-у игри и раду поштује -компетенциjа за
-игре
других основна
непријатна осећања
и уважава исказане
учење
-решавање проблема
осећања
(страх, бес, тугу),
различитости и
-одговорно учешће у
-поштовање правила
-препозна своје
користи начине за
специфичности
демократском
-распоред седења
особености и исказује
њихово превазилажење
својих вршњака
друштву
-динамична смена
их пред вршњацима
-уочава међусобне
-комуницира
-естетичка
различитих видова
-препозна своја
разлике и сличности са
слушајући
компетенциjа
активности
непријатна осећања
другим ученицима у
саговорника, држи се
-комуникациjа
-илустровање
(страх, бес, тугу)
одељењу
теме
-одговоран однос
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солидарност
-демократија
-права
-комуникација

-израда плаката
-социјална интеракција
и размена

-даје своје предлоге у
вези са школским и
ваншколским
активностима
-наведе у чему је
успешан и у чему
жели да напредује
-препознаје примере
поштовања и кршења
права детета у свом
окружењу, причама,
филмовима
-препозна добре
стране свог одељења и
оно што би требало
променити/побољшати

-преиспитује своје
поступке и прихвата да
не мора увек да буде у
праву
-разликује добру и лошу
комуникацију у
сопственом искуству,
ближем окружењу,
књижевним делима,
филмовима
-комуницира слушајући
саговорника и тражи
објашњење онога што не
разуме
-договара се и одлучује у
доношењу одељенских
правила и да се понаша у
складу са њима
-својим речима
образложи неопходност
правила која регулишу
живот у заједници
-заједно са вршњацима и
наставником учествује у
решавању проблема у
одељењу
-учествује у изради
плана једноставне акције
-са другим ученицима
изводи и документује
једноставну акцију
-доприноси промоцији
акције
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-понаша се на начин
који не угрожава
потребе, права и
осећања других
-тражи помоћ у
ситуацијама кршења
својих и туђих права
-сарађује са
вршњацима, договара
се у групи
-сарађује и преузима
различите улоге у
групи/тиму
-у ситуацији
конфликта и сукоба
ставља се у позицију
друге особе, прецизно
и јасно се изражава у
циљу налажења
решења које
задовољава обе стране
-слободно износи
мишљење, образлаже
идеје, даје предлоге и
прихвата да други могу
имати другачије
мишљење
-на једноставан начин
вреднује изведену
акцију

према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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17.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-подстицање групног
рада
-подстицање развоја
самосвести,
самопоштовања
-препознавање,
разумевање
сопствених осећања
-комуникација
-решавање сукоба
-оспособљавање
ученика да упознају
непосредно друштвено
окружење
-упознавање и
уважавање
дечјих права
-развијање и неговање
основних људских
вредности
-евалуација
Појмови
-интервју
-захвалност
-потреба
-осећања
-цртање
-љубомора
-срамота
-љубав
насилно и ненасилно
изражавање
-конструктивно

Садржај
Сусрет родитеља, наставника. Упознавање ученика са садржајем. Репортери. Поносим се што. Изражавање захвалности
другоме. Речник осећања. Како се ко осећа. О стиду и срамоти. Љубомора. Кривица. Ја и љубав. Моје потребе. Како да
кажем. Слушање и неслушање. Да ли се чујемо. Чујем ти срце. Кад ја нећу. Посредовање у сукобу између дечака и
девојчица. Посредовање у сукобу између родитеља и деце. Породично стабло. Жирафе у учионици. Репортери. Поносим се
што. Изражавање захвалности другоме. Шта се коме допада. Шта можемо да урадимо. Дечја права. Моја одговорност. Кад
деца крше дечја права. Кад родитељи крше дечја права. Кад одрасли у школи крше дечја права. Ја то већ умем. Шта кад се
то деси. Мој омиљени јунак. Сарадња. Ја пре, ја после. Презентација резултата рада родитељима.

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-договарање и сарадња
са вршњацима и
одраслима
-уважавање других
-подстицање
самосвести
-игре
-искуствено учење
-динамична смена
различитих видова
активности

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
знања
способности
вредности
-препозна потребе
-открива начине на
-препозна и прихвати
других и доприноси
које може
сопствена осећања и
да се оне остваре
задовољити своје
потребе, изражава их и
-кроз игру и цртеж
потребе на
задовољава на
открива и препознаје
друштвено
неугрожавајући начин
осећања (стида,
прихватљив начин
-кроз игру и цртеж
срамоте, љубоморе,
-искаже захвалност
открива и препознаје
кривице)
за изречено и
осећања (стида, срамоте,
-препозна вредности и учињено што је
љубоморе, кривице) и
врлине у
допринело
користи начине њиховог
свакодневним
задовољавању
превазилажења,
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Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-решавање проблема
-сарадња
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решење
-осећања
-игра улога
-породично стабло
-родбина
-наредба
-захтев-позитивна
мотивација
-интервју
-захвалност
-Конвенција
о дечјим правима
-злостављање
-ругање
-листа вредности и
врлина
-крађа, лаж
-оговарање
-конструктивно
решење
-осећања
-игра улога

-илустровање
-решавање проблема
-техника активног
учења
-решавање проблема
-цртање
-илустровање
-драматизација
-размена

животним
ситуацијама и
поступцима, причама,
бајкама, филмовима
-препозна потребе
поступања у
ситуацијама које нису
друштвено
прихватљиве (крађа,
лаж, оговарање)

његових потреба

уважавајући сопствене
потребе и потребе
других
-у комуникацији са
другима јасно износи
своје мишљење, бира
начин слушања и
изражавања, не
угрожавајући друге
-у сукобима са
одраслима и вршњацима
проналази и користи
конструктивне
начине решавања
проблема
-штити своја права,
уважава права других и
преузима одворност за
своје речии поступке у
ситуацијама насиља

17.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-уважавање
различитости и
особености
-пријатељство
-појединац и
заједница
-екологија
-развијање
моралног
расуђивања

Садржај
Упознавање са садржајем предмета. Сличности и разлике. Полни стереотипи. Последица уопштених судова. Појава
искључивања у групи. Понашање које одступа од очекиваног. Односи у одељењу. Дискриминација по узрасту. Пријатељство.
Обавезе у кући. Права и обавезе у кући. Кућни ред школе. Демократија у учионици. Природа и ја. Лажна солидарност.
Одговорност за направљену штету. Планирање акције.
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Појмови
-грађанско
васпитање
-стереотипидискриминација
-морални прекршај
-демократија у
учионици
-лажна
солидарност
-демократија

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-искуствено учење
-игре
-решавање проблема
-поштовање правила
-распоред седења
-динамична смена
различитих видова
активности
-илустровање
-израда плаката
-социјална интеракција
и размена

знања
-у социјалној
интеракцији препозна
своје потребе, као и
потребе других
-препознаје
стереотипе и
предрасуде везане за
пол, узраст, изглед,
понашање, порекло
-препозна лаж и крађу
као морални прекршај

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
способности
вредности
-у свакодневним
-у социјалној интеракцији
животним ситуацијама препозна своје потребе,
уважава различитости,
као и потребе других и
-показује наклоност и
уважава их
пријатељство у
-у свакодневним
односима са
животним ситуацијама
вршњацима
уважава различитости,
-доноси одлуке
препознајући
значајне за одељење и
стереотипе и предрасуде
школу у договору са
везане за пол, узраст,
другим члановима
изглед, понашање,
заједнице
порекло
-брине о биљном и
-понаша се у складу са
животињском свету,
договореним правилима
уважавајући право на
заједнице, поштујући
живот и здраву
права других, своје
природну средину
понашање усклађује са
вредностима и
договореним правилима

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-решавање проблема
-сарадња

17.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-демократија
-екологија
-право
Појмови
-права
-одговорности
-правда

Садржај
Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима. Дечја права су универзална, једнака за све.
Заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду, школи. Живим демократију, демократска акција. Људско биће је део
целог света, развијање еколошке свести. Евалуација.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-битне методичке
-сагледа свет као
-реагује у
-понаша се у складу са
-компетенциjа за учење
одреднице васпитносистем у коме су сви
ситуацијама
правилима и
-одговорно учешће у
образовног рада су:
елементи – људи,
неправде, кршења
дужностима у одељењу
демократском друштву
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-осећања
-потребе
-екологија

-искуствено учење
-игровни контекст
-метода партиципације
и интеракције
-метода рефлексије
-истраживачка метода
-симулацијска метода
-стваралачка метода

догађаји, места
међусобно повезани

својих и туђих
права на начин који
није угрожавајући
за друге
-учествује у раду
тима, поштујући
договорена правила
-идентификује и
покреће акције за
решавање проблема
у својој школи
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и школи
-поштује права
других, своје понашање
усклађује са
вредностима и
договореним правилима
-у свакодневним
животним ситуацијама
уважава различитости

-естетичка компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-решавање проблема
-сарадња
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18. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗБОРНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни наставни предмети од другог до четвртог разреда основног образовања и васпитања могу бити:
- Од играчке до рачунара,
- Чувари природе,
- Народна традиција,
- Рука у тесту – Откривање света.
Ученик, од понуђена најмање три изборна предмета, бира један предмет према својим склоностима.

19.ПРЕДМЕТ ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
19.1. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-материјали
-рачунар
-фото-апарат

Садржај

Појмови

-употреба појединих врста
материјала и готових елемената
-избор и употреба једноставног
прибора и алата
-класификација материјала и
предмета према одређеним
параметрима
-употреба материјала и предмета
и прављење једноставних делова
и целина
-саставни делови рачунара
-миш
-готови програми (за забаву,
рачунање и учење)
-употреба тастатуре
-програм за цртање
-чување цртежа (дати име и

-шперплоча
-колаж папир
-дрво
-пластика
-гума
-гвоздена шипка
компјутер
-кућиште
-миш
-тастатура
-фонт слова
-програм за цртање
и за српски и
математику
-штампач
-скенер
-програм за
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Поступци, начин остваривања и
активности
-развијање умења и вештина за
коришћење материјала, прибора,
алата
-развијати код ученика способности
за опажање, функционалност,
предмета свакодневне употребе
-развијати креативност, логичко
мишљење и способност комбиновања
-оспособљавати ученике да уочавају
карактеристике употребних предмета
-стицање елементарних знања о
потреби сједињавања функције и
естетског изгледа за свакодневну
употребу
-примена стечених знања
-развијање моторичких способности
уз коришћење рачунара

Праћење и евалуација
-планови рада, припреме
-белешке наставника о
постигнућима ученика
-продукте рада ученика
(модели, конструкторски
модели панои)
-педагошка документација
-разговор
-посматрање
-такмичење ученика
-школске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-планови рада,
-припреме
-белешке наставника о
постигнућима ученика
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одредити место)
-проналажење сачуваног
документа
-програм за обраду текста - унос
текста
-штампање
-скенирање
-коришћење готових програма и
припремљених шаблона за
израду писма, честитке,
календара, дипломе
-руковање једноставним
фотоапаратом
-руковање дигиталним
фотоапаратом
-обрада слика
-фото албум

израду писама,
честитки,
календара
-дигитални
фото апарат
-слике
-фото албум

-упознавање са рачунаром и његовим
деловима
-развијање умења и вештина за
коришћење рачунара
-стицање знања о могућностима
примене стечених вештина у даљем
учењу, игри и свакодневном животу
-покретање програма за цртање ,
слободоручно цртање – употреба
алатки
-развијање моторичких способности
уз коришћење фото-апарата
-упознавање са фото-апаратом и
његовим деловима

19.2. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-компјутерски
буквар
-играмо се

Садржај
-употреба појединих врста
материјала
-склапање модела од датих
елемената
-рад са дискетом
-образовни програми
-програм за цртање
-чување цртежа, штампање
-програм за писање
-унос текста
-рад са штампачем
-електронска пошта
-припрена играчака за употребу
-примена играчака
-склапање модела од датих
елемената

Појмови
-дискета
-програм
-компјутерски
буквар
-фонт слова
-симулација
саобраћајних и
других животних
ситуација
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Поступци, начин остваривања и
активности
-рачунарска опрема
-образовни софтер
-алат, прибор, материјал за рад
-навикавање на коришћење рачунара
у настави и учењу
-креативне и конструктивне
активности за примену фотоапарата,
скенера, електронске поште,рачунара
-помоћна литература
-креативне и конструктивне
активности

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-такмичење ученика
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-педагошка документација
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19.3. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-софтвери

Садржај
-цртамо и пишемо
-правимо одељенске новине
-играмо се и снимамо
-креирамо и стварамо

Појмови
-програм за цртање
и писање текста
-web-камера
-скенер
-електронска пошта
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Поступци, начин остваривања и
активности
-рад на рачунару у четвртом разреду
наслања се на знања и умења стечена
у претходним разредима
-ученике треба упознати са
сложенијим програмом за обраду
текста, који нису упознали у
претходним разредима
-образовни рачунарски програми у
четвртом разреду треба да буду
оријентисани на коришћење
рачунара у настави и учењу тј. у
решавању одређених задатака у
појединим наставним предметима пригодне активности као што су оне
везане за Нову годину, Дан жена,
рођендани итд. омогућавају разне
креације као што су израда
позивнице, честитке , писма...
користећи једноставне програме и
лако обрадив материјал

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-педагошка документација
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20. ПРЕДМЕТ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
20.1. ДРУГИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-животна средина
-природне појаве и
промене у
животној
средини
-загађивање
животне
средине
-заштита
животне
средине

-вода, ваздух, Земљиште, биљке,
животиње
-творевине људског рада
-сезонске промене на биљкама и
животињама
-ланци исхране
-извори загађивања: воде,
ваздуха, земљишта,
-последице загађења
-загађујуће материје у
домаћинству
-брига о биљкама и животињама
-лековито биље
-штедња воде, енергије
-рециклажа
-правила понашања

Појмови
-животна средина
-творевине
-сеоба
-презимљавање
-ланац исхране
-загађивање
-смог, дим
-бука
-хемикалије
-брига о биљкама
и животињама
-рециклажа

Поступци, начин остваривања и
активности
-коришћење различитих извора
знања
-употпуњавање стечених знања
-истраживачки метод
-стваралачки метод
-наставник усмерава интересовања и
креативност ученика
-употпуњавање стечених знања
-истраживачки метод
-стваралачки метод
-коришћење различитих извора
знања

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме
-белешке наставника о
постигнућима ученика
-продукте рада ученика
(модели, конструкторски
модели панои)
-педагошк адокументација
-евалуационе листе часа
-разговор
-посматрање
-такмичење ученика
-школске изложбе радова
ученика

20.2. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-животна средина
-природне појаве и
промене у
животној средини
-загађивање
животне средине
-заштита животне
средине

-вода, ваздух, земљиште, биљке,
животиње
-творевине људског рада
-сезонске промене
-ланци исхране
-извори загађивања: воде,
ваздуха, земљишта
-последице загађења
-загађујуће материје у

Појмови
-животна средина
-станиште
-ланци исхране
-загађивање
-бука
-угрожене биљке и
животиња
-отпад
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Поступци, начин остваривања и
активности
-Интердисциплинарниприступ
-Употпуњавањестечених знања
-Коришћење различитих
извора знања
-Истраживачкиметод
-Стваралачкиметод
- Наставник усмераваинтересовања и
креативност
ученика

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
( групни радови, панои,
ликовни радови...)
-такмичење ученика
-продукти рада ученика са
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домаћинству
-брига о биљкама и животињама
-лековито биље
-штедња воде, енергије
-рециклажа
-прављење компоста
-правила понашања у очувању
здравља

часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-аудио и видео запис са часа
-педагошка документација

20.3. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област

Садржај

Појмови

-животна средина
-природне појаве и
промене у
животнојсредини
-заштита животне
средине

-сналажење у природи
-истраживање узрочнопоследични хвеза у животној
средини
-разноврсност живог света као
услов за опстанак
-нестајање врста биљака и
животиња
-кружење материје и протицање
енергије кроз односе исхране
-природне појаве и промене у
животној средини
-активна заштита животне
средине
-одговоран однос према себи,
животној средини, биљкама и
животињама

-животна средина
-биодиверзитет
-угрожене врсте
-кружење материје и
протицање енергије
-рециклажа

105

Поступци, начин остваривања и
активности
-описивање
-цртање
-оглед
-играње
-посматрање
-праћење
-истраживање
-сакупљање
-организовање акција

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-аудио и видео запис са часа
-педагошка документација
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21. ПРЕДМЕТ НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
21.1. ДРУГИ РАЗРЕД
Област
-становање у
далекој прошлости
-има једна кућица
драга срцу мом
-у кући и око ње
-двориште, ограда,
капија

Садржај
-пећине
-земуница
-колиба
-сојенице
-палате
-дворови
-конаци
-место за градњу куће
-зидање куће
-темељ
-подрум
-кућни праг
-врата
-прозори
-таван
-кров
-огњиште
-софра
-намештај
-осветљење
-двориште
-ограда
-капија

Поступци, начин остваривања и
активности
-посматрање и уочавање догађаја,
појава и објеката у окружењу
-описивање на вербалан или ликовни
начин
-истраживање народних умотворина,
обичаја веровања
-вођење разговора записивање
-практични радови уз помоћ
дидактичког материјала
-упознавањем културе становања и
процеса грађења кућа у прошлости
-развијање сазнајне способности
-развијање свести топлине, љубави,
сигурности према породичном дому
-развијање свести топлине, љубави,
сигурности према породичном дому

Појмови
-земуница
-сојеница
-конаци
-огњиште
-софра

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме
-белешке наставника о
постигнућима ученика
-продукте рада ученика
(модели, конструкторски
модели панои)
-педагошка документација
-евалуационе листе часа
-разговор
-посматрање
-такмичење ученика
-школске изложбе радова
ученика

21.2. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-традиционални
занати

Садржај
-пекар
-посластичар
-воденичар, млинар

Поступци, начин остваривања и
активности
-компаративни метод
-интердисциплинарни приступ
-стално усавршавање наставника

Појмови
-воденица
-млинара
-ковачница
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Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
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-ковач, колар,
-сарач
-кројач
-ткач
-јорганџија
-обућар, опанчар
-крзнар
-занати-некад и сад
-занати села и града
-занатска производња
-индустријска производња

-истраживачки рад уз активну
повратну информацију

-ткач
-разбој
-преслица
-вретено
-јорганџија
-крзнар

-разговор
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-такмичење ученика
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-педагошка документација

21.3. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-традиционални
облици транспорта
и транспортна
средства
-народни
музички
инструменти
-носиоци народне
традиције

-сувоземни унутрашњи
саобраћај
-трасирање, изградња и
одржавање путева
-пратећи објекти
-значајни путеви упрошлости
-поштански саобраћај
-саобраћај на води
-врсте народних музичких
инструмената
-материјали од којих су
израђени музички инструменти
-улога музичких инструмената
-начини чувања традицијске
културе
-преношење садржаја народне
традиције из садашњег времена
на наредна поколења

Појмови
-фолклорно и
актуелно окружење
-бајке,легенде
-обичајно-обредне
радње везане за
сезонске послове и
празнике
-основни и општи
празници
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Поступци, начин остваривања и
активности
-компаративни метод
-интердисциплинарност
-истраживање
-практичан рад
-теоријска настава
-амбијентална настава

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-приредбе
-евалуационе листе часа
-аудио и видео запис са часа
-педагошка документација
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22. ПРЕДМЕТ РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА
22.1. ДРУГИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-становање у далекој
прошлости

-различити облици кретања у
окружењу
-кретање у забавном парку
-како изазвати таласе у води?
-брзо, брже, најбрже - од чега
то зависи
-материјали и њихова
електрична проводљивост
-када ће сијалица да светли
-дрво или метал где се користе
и зашто?
-мерим - значи упоређујем
(мерење дужине, масе, времена
и температуре)
-дневна температура ваздуха
-како настају различити звуци?
-својства звука (јачина, боја и
висина)
-звуци у жици и свирали,
високо C
-биљке траже своје тло

Појмови
-кружно,
праволинијско,
кривудаво кретање
-електрична
проводљивост
-осветљење
-мерење тежине
-кг, г, т
-мерење времена
-час ,минут, секунд
-мерење температуре
-звуци

Поступци, начин остваривања и
активности
-развијање интелектуалне
активности и вештине
у процесу упознавања и
разумевања појава у природи
-посматрање
-сакупљање материјала и података
-истраживање
-објашњавање
-постављање једноставних модела
-дискутовање резултата
-самостално и групно
истраживање
-извођење једноставних огледа на
основу упутства

Праћење и евалуација
-планови рада,
-припреме
-белешке наставника о
постигнућима ученика
-продукте рада ученика
(модели, конструкторски
модели панои)
-педагошка документација
-евалуационе листе часа
-разговор
-посматрање
-такмичење ученика
-школске изложбе радова
ученика

22.2. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област
-откривање света

Садржај
-да ли је боца празна ?
-ветроказ
-мали замрзивач
-како сачувати лед ?
-водена турбина

Појмови
-ветроказ
-водена турбина
-једрењак
-магнет
-пешчани сат
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Поступци, начин остваривања и
активности
-описивање
-цртање
-оглед
-играње
-посматрање

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
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-потопи једрењак
-плива –тоне јаје
-направи магнет
-да ли вода проводи електричну
струју

-праћење
-истраживање
-сакупљање

(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-такмичење ученика
-продукти рада ученика са
часа
-шкoлске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-педагошка документација

22.3. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област
-истражимо

Садржај
-има ли правила за сва кретања
-да ли је лакше помоћу стрме
равни?
-чему служи полуга?
-притисак ваздуха
-боца као барометар
-притисак у води
-како вода проводи топлоту
-водени
термометар
-лимун као батерија
-како направитикомпас
-шта се догађа иза угла
-огледала

Појмови
-кретање
-стрма раван
-полуга
-притисак
-барометар
-термометар
-батерија
-компас
-перископ

Поступци, начин остваривања и
активности
-посматрање
-истраживање
-прикупљањематеријала и
података
-упоређивање
-класификовање
-бележење
-експериментисање
-објашњавање
-коришћење
података
-дискутовање
-постављање
питања и хипотеза
-представљање
резултата рада

109

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-посматрање
-разговор
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-шкoлске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-аудио и видео запис са часа
-педагошка документација
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23. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

24. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
24.1. ПРВИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Математика
Енглески језик

Садржај

Начин реализације

-Читање и писање текстова писаним и штампаним словима
ћирилице
-Реченица,реч,слог ,слово,глас
-Говорне и писмене вежбе
-Потврдне и одричне реченице
-Читање,писање и упоређивање природних бројева до 20
-Сабирање и одузимање бројева до 20
-Писање и читање бројева до 100
-Упоређивање десетица прве стотине

-Поштовањем индивидуалних разлика међу
ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и уважавање специфичности
сваког ученика проценом и самопроценом
капацитета, способности и интересовања ученика,
коришћењем различитог дидактичког и наставног
материјала прилагођеним развојним капацитетима
ученика и диференцираним задацима на
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада

-Say hello!, Numbers from one to ten, School, My name is

24.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Математика

Садржај

Начин реализације

-Читање и писање текста
-Граматика и правопис
-Књижевност
-Сабирање и одузимање до 100
-Множење и дељење до 100
-Мерење и мере

-Поштовањем индивидуалних разлика међу ученицима у
погледу начина учења и брзине напредовања, као и
уважавање специфичности сваког ученика проценом и
самопроценом капацитета, способности и интересовања
ученика, коришћењем различитог дидактичког и
наставног материјала прилагођеним развојним

110

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године

Енглески језик

-Читање и препознавање градива, The English alphabet,
Subject pronouns.

капацитетима ученика и диференцираним задацима на
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада

24.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Математика

Енглески језик

Садржај

Начин реализације

-Читање и тумачење текста
-Усмено и писмено изражавање
(препричавање, причање, описивање)
-Реченице по значењу (потврдан и одричан облик)
-Употреба великог слова
-Именице,придеви,глаголи
-Управни говор
-Читање,писање и упоређивање природних бројева до 1000
-Писање бројева римским цифрама
-Сабирање и одузимање бројева до 1000
-Једначине
-Јединице за мерење дужине, мерење масе тела и запремине
-Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним
-Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним

-Поштовањем индивидуалних разлика међу ученицима у
погледу начина учења и брзине напредовања, као и
уважавање специфичности сваког ученика проценом и
самопроценом капацитета, способности и интересовања
ученика, коришћењем различитог дидактичког и
наставног материјала прилагођеним развојним
капацитетима ученика и диференцираним задацима на 17
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада

-Читање и препознавање градива, Theclothes, Food.

24.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Садржај

Начин реализације

-Читање и тумачење текста
-Усмено и писмено изражавање
(препричавање, причање, описивање)
-Реченице по значењу и облику
-Употреба великог слова

Поштовањем индивидуалних разлика међу ученицима у
погледу начина учења и брзине напредовања, као и
уважавање специфичности сваког ученика проценом и
самопроценом капацитета, способности и интересовања
ученика, коришћењем различитог дидактичког и
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Математика

Енглески језик

-Променљиве врсте речи
-Врсте речи и служба речи у реченици
-Управни и неуправни говор
-Читање,писање и упоређивање природних бројева већих од
1000
-Сабирање и одузимање вишецифрених бројева
-Множење и дељење вишецифрених бројева
-Једначине и неједначине
-Јединице за мерење дужине, масе тела и запремине; јединице
мере за
површину; јединице мере за време.
-Математички изрази
- Разломци
-Читање и препознавање градива, What time is it?, To be, Days
of the week.
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наставног материјала прилагођеним развојним
капацитетима ученика и диференцираним задацима на
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада
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25. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ / СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
25.1. ПРВИ РАЗРЕД
Програм ваннаставних активности у првом разреду основног образовања и васпитања.
Садржаји слободних активности (секције) повезани су са садржајима из предмета:
- Српски језик,
- Математика,
- Свет око нас,
- Физичко васпитање,
- Ликовна култура,
- Музичка култура.
Предмет

Српски језик

Математика

Свет око нас

Садржај

Начин реализације

-Час у библиотеци
-Правимо пано на задату тему
-Пишемо честитку
-Упознајемо Буквар дечјих права
-Играмо се и глумимо
-Рецитујемо песме
-Читамо приче о знаменитим личностима
-Читамо најлепше бајке
-Лепо писање
- Занимљива математика
-“Оштроумни првак“
- Математичке укрштенице и слагалице
- Цртеж помаже
- Само за досетљиве
-Путујемо кроз време
-Упознајемо земље света
-Занимљивости из дечје штампе
-Свашта умем, свашта знам
-Мали радозналци
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-Истраживачка настава, усмено излагање,
извештавање
-Тимско-сарадничко учење, квизови знања
-Учење кроз игру, праксу, учење за живот,
драматизација
-Ванучионична и теренска настава, друштвене
игре, елементарне игре, такмичарске игре
-Искуствено учење, изборни програми
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Ликовна култура

-Уради сам
-У царству боја и облика
-Сецкам,лепим и обликујем
-Изложба радова
-Уређење тематских паноа

Музичка култура

-Слушамо музику
-Музички квиз
-Певамо,играмо,глумимо

Физичко васпитање

-Истраживачка настава, усмено излагање,
извештавање
-Тимско-сарадничко учење, квизови знања
-Учење кроз игру, праксу, учење за живот,
драматизација
-Ванучионична и теренска настава, друштвене
игре, елементарне игре, такмичарске игре
-Искуствено учење, изборни програми

-Штафетне игре и полигон препрека
-Такмичарске игре

25.2. ДРУГИ РАЗРЕД
Програм слободних активности у другом разреду основног образовања и васпитања.
Садржаји слободних активности (секције) повезани су са садржајима из предмета:
- Српски језик,
- Математика,
- Свет око нас,
- Физичко васпитање,
- Ликовна култура,
- Музичка култура.
Предмет

Српски језик

Садржај

Начин реализације

-Ја сам (лик из омиљене приче,бајке...)
-Квиз –ко зна више ?
-Имитације
-Ми песници
-Рецитовање песама
-Драматизација текста
-Припремање одељењске приредбе
-Гледање цртаног филма
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-Истраживачка настава, усмено излагање,
извештавање
-Тимско-сарадничко учење, квизови знања
-Учење кроз игру, праксу, учење за живот,
драматизација
-Ванучионична и теренска настава, друштвене игре,
елементарне игре, такмичарске игре
-Искуствено учење, изборни програми
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-Књига коју волим-посета библиотеци

Математика

-Занимљива математика
-Математичка читанка

Свет око нас

-Путујемо кроз време
-Упознајемо земље света
-Занимљивости из енциклопедије

Ликовна култура

Музичка култура
Физичко васпитање

-Уради сам
-У царству боја-сликање
-Облици у простору-вајање
-Сецкам,лепим и обликујем
-Изложба радова
-Уређење тематских паноа
-Музичко стваралаштво
-Музички квиз
-Певамо,играмо,глумимо
-Такмичарске игре

25.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД
Програм слободних активности у трећем разреду основног образовања и васпитања.
Садржаји слободних активности (секције) повезани су са садржајима из предмета:
- Српски језик,
- Математика,
- Природа и друштво,
- Физичко васпитање,
- Ликовна култура,
- Музичка култура.
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-Истраживачка настава, усмено излагање,
извештавање
-Тимско-сарадничко учење, квизови знања
Учење кроз игру, праксу, учење за живот,
драматизација
-Ванучионична и теренска настава, друштвене игре,
елементарне игре, такмичарске игре
-Искуствено учење, изборни програми
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Предмет

Српски језик

Математика
Природа и друштво

Ликовна култура

Музичка култура
Физичко васпитање

Садржај

Начин реализације

-Ја сам (лик из омиљене приче,бајке...)
-Квиз –ко зна више ?
-Имитације
-Ми песници
-Рецитовање песама
-Драматизација текста
-Гледање цртаног филма
-Књига коју волим-посета библиотеци
-Занимљива математика
-Математичка читанка
-Путујемо кроз време
-Упознајемо земље света
-Занимљивости из енциклопедије
-Уради сам
-У царству боја-сликање
-Облици у простору-вајање
-Сецкам,лепим и обликујем
-Изложба радова
-Уређење тематских паноа
-Музички квиз
-Певамо,играмо,глумимо
-Стони тенис
-Такмичарске игре

25.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Програм слободних активности у четвртом разреду основног образовања и васпитања.
Садржаји слободних активности (секције) повезани су са садржајима из предмета:
- Српски језик,
- Математика,
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-Истраживачка настава, усмено излагање,
извештавање
-Тимско-сарадничко учење, квизови знања
-Учење кроз игру, праксу, учење за живот,
драматизација
-Ванучионична и теренска настава, друштвене игре,
елементарне игре, такмичарске игре
-Искуствено учење, изборни програми
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- Природа и друштво,
- Физичко васпитање,
- Ликовна култура,
- Музичка култура.

Предмет

Српски језик

Математика
Природа и друштво

Ликовна култура

Музичка култура
Физичко васпитање

Садржај

Начин реализације

-Ја сам (лик из омиљене приче,бајке...)
-Квиз
-Имитације
-Ми песници
-Рецитовање песама
-Драматизација текста
-Припремање одељењске приредбе
-Гледање цртаног филма
-Књига коју волим
-Занимљива математика
-Путујемо кроз време
-Упознајемо земље света
-Занимљивости из енциклопедије, дечјих часописа
-Уради сам
-У царству боја-сликање
-Облици у простору-вајање
-Сецкам,лепим и обликујем
-Изложба радова
-Уређење тематских паноа
-Музичко стваралаштво
-Музички квиз
-Певамо,играмо,глумимо
-Такмичарске игре
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-Истраживачка настава, усмено излагање,
извештавање
-Тимско-сарадничко учење, квизови знања
-Учење кроз игру, праксу, учење за живот,
драматизација
-Ванучионична и теренска настава, друштвене
игре, елементарне игре, такмичарске игре
-Искуствено учење, изборни програми
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26. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је пројектна настава као облик образовноваспитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија.
Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако
сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је са општим
исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика.
Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално проналажење
информација; способност решавања проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду;
доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузимање одговорности.
С обзиром на узраст ученика првог разреда и чињеницу да је то њихов први сусрет са оваквим начином рада, примерено је да се
реализују пројектни задаци где је наставник главни организатор активности, а самосталност ученика се испољава у сегментима пројекта
где је то могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а у првом разреду често и помоћ.
Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учине видљивим и представе их
другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији,
представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет.
Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева добру припрему наставника. Планом је предвиђено да се реализује са
једним часом недељно али сам наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и фази у којој је
пројекат. То значи, да уколико је потребно пројектна настава се може организовати и на другачији начин (на пример као двочас сваке
друге недеље).
Улоге наставника и ученика у различитим етапама пројектне наставе
Етапа наставне активности
1. Избор теме и формулисање
оквирног циља пројекта

Активност наставника
Заједно са ученицима предлаже
теме и формулише пште образовне
и пројектне циљеве.

Активност ученика
Расправљају и заједно с наставником
бирају тему.

2. Подела теме на подтеме и
формулисање посебних циљева
за сваку подтему

Помаже ученицима у постављању и
прецизирању подтема.

Предлажу или бирају понуђене
подтеме

3. Формирање група/тимова и
подела задужења

Формира групе по изабраним
подтемама водећи рачуна о
интересовањима ученика

У оквиру малих група/тимова међу
собом деле улоге ради успешније
реализације изабраног задатка.
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Компетенције које развијају
-научити учити
-научити истраживати
-научити тражити и бирати
обавести (информације)
-научити користити обавести,
методе и теорије
-стицати друштвене (социјалне)
вештине
-учити живети заједно (сарадња и
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4. Припремање материјала за
истраживачки рад

Унапред разрађује задатке, питања
з истраживачк ирад и припрема
потребне ресурсе

5. Одређивање рока за завршетак
пројектне активности и договор
о презентацији резултата

Организује расправу и учествује у
њој.

6. Разрада пројекта,
истраживање

Прати и усмерава рад ученика.

7. Обједињавање резултата
мањих група/тимова
8. Презентација
9. Рефлексија

Упућује ученике како да обједине
резултате.
Наставник организује (јавну)
презентацију
Наставник процењује резултате
реализованих активности и ефекат
свог рада.

Прихватају обавезе у изради задатка
Расправљају и утврђују облике
презентовања резултата својих
истраживања.
Истражују према унапред утврђеним
задацима и процедурама уз
инструкције наставника/библиотекара.
Обједињују резултате према
прихваћеним правилима.
Извештавају о резултатима свог рада и
добијају повратне информације

сношљивост)
-стицати практичне вештине
(моделовање, стварање
у материјалу, употреба алата или
уређаја)
-стицати предузетничке вештине
-стваратипозитивну слику о себи
(стицање сигурности, освештење
властитих квалитета и предности)
суделовањем у бројним
искуственим ситуацијама

Ученици оцењују читав процес, своју
улогу и допринос у процесу учења.

Примери наставних тема и јединица за обраду пројектном наставом:
-

-

-

Становништво краја (обичаји, култура, храна, песма, игра, ношња...) – угледни етно-час;
Рециклажа (појам, проблематика, очување природе, израда рециклираних предмета, драматизација приче“Добродрво“,
рецитације о дрвећу, природи...) - угледни час са изложбом радова;
Природна богатства Војводине (одлике рељефа, водена богатства, становништво, већи градови, познати ствараоци рођени у
Војводини; интеракцијским и кооперативним активностима ученици драматизују басне, рецитују песме, хорски се пева, изводе
се музичке игре, које осликавају Војводину) – угледни час ;
Реконструкција духа времена(дочарати „дух ... времена “ Светог Саве,Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, са бројним
историјским и књижевним ликовима, припремом декора, текстова, костима, музике, плесова) – приредба, перформанс;
Прављење „Каталога“ дечијих песника/ писаца/ баснописаца/ владара/ композитора/ са збирком података о сваком од њих (деца
самостално налазе слике, податке, одлучују које податке да одаберу, како да их организују. Каталог је отвореног типа, допуњава
се разним подацима из новина, дечијих часописа и сл.);
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији;
Моје породично стабло;
Праћење развојне линије неког феномена (нпр. саобраћајна средства кроз векове, занимања људи);
Израђујемо постер са правилима понашања у одељењу и школи;
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-

Колико је масти скривено у твојим омиљеним грицкалицама?;
Дечји водич кроз место (у папирној или дигиталној форми);
Водич кроз четири годишња доба у мом месту;
Ускршњи обичаји моје баке / у мом месту;
Чувари природе – ко то може бити и како?;
Преуређујемо нашу учионицу тако да нам буде пријатнији боравак у њој;
Шта све могу читањем / куда ме све може одвести читање?;
Мојој мами на дар;
И ја сам хуман.
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27. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ И АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СА ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА
28. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

А. Обавезни наставни
предмети
Српски језик
.............. језик
Српски
језик
као
нематерњи
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Техничко и
информатичко
образовање
Информатика и
рачунарство
Физичко и здравствено
васпитање
Физичко васпитање
Укупно: А

Редни

Пети разред
нед.
год.

Шести разред
нед.
год.

5

180

4

144

3

108

3

108

2
2
2
1
1

72
72
72
36
36

4
2

144
72

2
1
1
2
2
2
4
2

72
36
36
72
72
72
144
72

2

72

2

72

1

36

1

36

2

72

2

72

2528

9001008

2427

864972

Б. Изборни наставни

121

Седми разред
нед.
год.

Осми разред
нед.
год.

4

144

4

136

2
1
1
2
2
2
4
2
2

72
36
36
72
72
72
144
72
72

2
1
1
2
2
2
4
2
2

68
34
34
68
68
68
136
68
68

2

72

2

68

2

72

2

26

936

26

72
884
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број
1.
2.
3.

предмети
Верска настава/
Грађанско васпитање
Други страни језик
Матерњи језик / говор
са елементима
националне културе

Укупно: Б
3-5
108-180
Укупно: А+Б
27-30
972-1080
28-31
1008-1116

Редн
и
број
1.
2.
3.
Редн
и
број

1.

2.

Облик образовно-васпитног
рада
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Остали облици образовноваспитног рада
Обавезне ваннаставне
активности
Час одељенског старешине
Физичке активности
Изабрани спорт
Хор/Оркестар
Слободне активности
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

3-5

108-180

Пети разред
недеља

година

27-30
972-1080
1
36
1
36
Пети разред

Шести разред
недеља

година

28-31
1008-1116
1
36
1
36
Шести разред

Седми разред
недеља

година

28-30
972-1080
1
36
1
36
Седми разред

Осми разред
недеља

година

28-31
1008-1116
1
36
1
36
Осми разред

недеља

година

недеља

година

недеља

година

недеља

година

1
1,5

36
54

1
1,5

36
54

1

36

1

36

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

До 2 дана годишње

До 2 дана годишње
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До 2 дана годишње

До 2 дана годишње
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29. ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и
писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга
уметничка остварења из српске и светске баштине.
29.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-књижевност
-вештина читања и
разумевања
прочитаног
-граматика, лексика,
народни и књижевни
језик
-писано изражавање
Појмови
-лирика
-епика
-драма
-дидаскалије
-нарација
-дијалог
-дескрипција
-фабула
-мотив
-стих
-рима
-десетерац
-портрет
-пејзаж
-дневник
-вест

Садржај
Обнављање, проверавање и систематизовање знања, обнављање знања о простим реченицама, конституенти реченицепредикат као централни реченични члан, именски и глаголски, предикат, зависни реченични чланови, сложена реченица
појам и препознавање, уочавање везника у сложеној реченици, непроменљиве ипроменљиве врсте речи, основне функције и
значење падежа, промена именица, придева, заменица и пој. бројева по падежима, глаголи по виду и роду, инфинитив,
глаголска времена –проверавање, понављање и утврђивање садржаја о писању присвојних придева на –ов, -ев, -ин-, -ски, шки, -чки, писање основних и редних бројева, писање тачке, запете, цртице, хронолошки ток радње, портретисање личности,
вест, извештај, описивање унутрашњег и спољашњег простора, писмо, увежбавање технике у изради писмених задатака,
осам домаћих и четири школска писмена задатка, навикавање ученика на коришћење правописа.
Предметне компетенције

Начин реализације облици, методе и
технике рада

знања

-упућивање ученика у
анализу лирских ,
епских и драмских дела
-уочавање и тумачење
порука дела
-изражајно читање
-читање у себи са јасним
задацима
-развијање говорне
културe кроз изражајно
казивање напамет
научених текстова
-подстицање жење за
читањем
-стимулисање ученичке
радозналости

-познаје основне
одлике књижевних
родова (лирика, епика,
драма)
-уме да одреди тему и
главне мотиве,
преприча основну
садржину дела и
искаже доживљај
књижевног дела које
тумачи
-тумачи поступке и
особине ликова у
књижевном тексту
-уме да препозна
основне облике
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вештине/
способности
-саставља говорени
или писани текст о
доживљају књижевног
дела и о темама
из свакодневног
живота и света маште
-проналази
експлицитно и
имлицитно садржане
информације у
једноставнијем
књижевном и
некњижевном тексту,
издваја главне идеје у
тексту и прати њихов
развој

ставови/
вредности
-усмено и писмено
јасно изражава своје
мисли, ставове и
осећања
-исказује сигурност у
јавном наступу
-има позитиван став
према предмету
српски језик
-има позитиван однос
према књижевности и
матерњем језику
-изрази своје
мишљење о
понашању ликова у
књижевном делу

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
премаоколини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
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-аутобиографија
-биографија
-писмо
-епитет
-проста и сложена
реченица
-зависне и независне
-падежи и именске
речи
-основа и наставак
-просте и сложене
речи
-врста речи
-инфинитив
-презент, перфекат,
футур 1.
-глаголи по виду и
роду
-латиница и ћирилица
-слово, реч и реченица
-реч и број
-интерпункцијски
знаци
-композиција састава
(увод, разрада,
закључак)
-писање радног
глаголског придева
- вест
-извештај
-писмо
-ентеријер
-екстеријер
-хронолошко и
ретроспективно
излагање

-разумевање, схватање
осећања ликова
-проналажење примера
из искуства
-упућивање ученика на
служење правописом
-оспособљавање
ученика за правилно
комуницирање
савременим књижевним
језиком
-упознавање реченице
као граматичке јединице
и комуникативне
јединице
-вежбе слушањa,
читања и писања
-навикавање ученика да
своје ставове и утиске
доказују чињеницама из
текста
-упознавање реченице
као целовите јединице
и комуникативне
јединице

казивања (у првом и
трећем лицу) у
књижевним текстовима
-разликује
променљивост и
непроменљивост речи,
разликује врсте
променљивих речи,
препознаје
непроменљиве речи,
посебно прилоге и
предлоге
-разликује нормативне
од ненормативних
облика речи, посебно
падежне облике
(укључујући и гласовне
промене у вези са
облицима речи)
-разликује категорије
рода, броја, падежа у
именским речима,
разликује основне
функције и значења
падежа (субјекат,
објекат и прилошка
одредба)
-разликује основне
реченичне чланове (у
једноставним
примерима)
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-доследно примењује
правописну норму у
употреби великог
слова
-уме правилно да
пише везу предлога и
падежних облика
заменица
-користи оба писма,
дајући предност
ћирилици
-издваја делове текста
(наслов, пасусе) и
организује га у
смисаоне целине
(уводни, средишњи и
завршни део текста)
-пише вест, извештај,
писмо
-описује ентеријер,
екстеријер
-излаже хронолошки и
ретроспективно
-изражајно чита
-изражајно казивање
напамет научених
текстова

-поштује правила рада
у групи
-позитиван однос
према другима
-процењује и вреднује
утицај својих навика
-спреман је да
учествује у
самосталним и
тимским пројектима
-самостално или
консултујући друге
особе (вршњаке,
наставнике, родитеље)
преиспитује тачност и
прецизност решења
-уочи ликове и прави
разлику између
њихових позитивних
и негативних особина
-учтиво учествује у
вођеном и слободном
разговору
-учествује у сценском
извођењу текста
-пажљиво слуша
саговорника

информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ:
ЛИРИКА
Б.РАДИЧЕВИЋ: Ћачки растанак
Б.ИЛИЋ: Зимско јутро
Д.Васиљев: Домовина
Д.МАКСИМОВИЋ: Покошена ливада
М:АНТИЋ: Шашава песма
Б:В.РАДИЧЕВИЋ: Кад мати меси медењаке
Д.ЕРИЋ: Вашар у Тополи
Д.ВАСИЉЕВ: Домовина
Обредне народне календарске песме
Ј.ДУЧИЋ: Поље
Народна песма: Вила зида град
ЕПИКА
Народна песма: Свети Саво
Народна песма: Женидба Душанова
Народне питалице, загонетке и пословице
Народна приповетка: Еро с онога свијета
Народна приповетка: Девојка цара надмудрила
В.С:Караџић: Житје Ајдук Вељка Петровића
М.Глишић: Прва бразда
С.Сремац: Чича Јордан
Б.Нушић: Хајдуци
И.Цанкар: Десетица
Б.Ћопић: Поход на Мјесец
И.Андрић: Мостови
Г.Олујић: Небеска река
Д.Киш: Дечак и пас
Д.Дефо: Робунсон Крусо - одломак
М.Твен: Доживљаји Тома Сојера
Ж.Верн: 20 000миља под морем
ДРАМА
Б.Нушић: Кирија
Љ.Ђокић: Биберче
Д.Радовић: Капетан Џон Пиплфокс
ДОПУНСКИ ИЗБОР
М.Витезовић: Шешир професора К.Вујића
В.Огњеновић: Путовање у путопис
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
Н.Тесла: Моји изуми, М.Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања
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29.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-књижевност
-вештина читања и
разумевања прочитаног
-граматика
-лексика
-народни и књижевни
језик
-писано изражавање

Садржај
Обнављање, проверавање , подела речи по настанку, творбена основа, суфикси, корен речи, сложенице, атрибутска и
предикатска функција именица и придева, самогласници и сугласници, подела сугласника по месту творбе и звучности,
гласовне промене, придевске заменице, грађење и значење глаголских облика, реченица - комуникативна и предикатска
реченица, независне и зависне предикатске реченице, препричавање са истицањем карактеристика лика (књижевни текст,
филм, ...), причање- хронолошко, ретроспективно, описивање спољашњег и унутрашњег простора, извештавање, усмено и
писмено вежбање, писање, службеног и приватног писма.

Предметне компетенције

Појмови

Начин реализације облици, методе и
технике рада

знања

-породичне и обичајне
народне лирске песме
-родољубиве
-социјалне
-дескриптивна
-епске народне песме циклус
-драма
-одломак
-роман
-страна књижевност
-обичаји
-религија
-фолклор
-подела и творба речи
-корен речи
-суфикси
-префикси
-синоним
-хомоними
-сложенице
-атрибутска и
предикатска функција
-самогласници
-сугласници

-систематско неговање
изражајног читања
-развијање говорне и
писмене културе
-вежбање, објашњење,
демонстрирање,
дијалог, вежбање
критичког мишљења...
-оспособњавање за
самостално читање и
анализирање текста
-коришћење
лирских,епских и
драмских текстова
-примена текст методе
-усвајање
књижевнотеоријских
појмова кроз обраду
књижевних дела
-анализа моралних и
душевних стања
ликова и доношење
властитог суда,
мишљења и става
-подстицање

-зна основне одлике
главних књижевних врста
усмене и ауторске
књижевности
-разликује описивање,
дијалог, монолог
-препознаје основна
језичко-стилска изражајна
средства (епитет, поређење,
контраст, градација,
персонификација,
ономатопеја) и њихову
функцију у
књижевноуметничком
тексту
-разликује хронолошко и
ретроспективно
приповедање
-уочава основне облике
стиха и строфе (дистих,
терцет и катрен), уочава
риму и разликује укрштену,
обгрљену и парну риму
-уочава и тумачи мотиве и
песничке слике у лирском

126

вештине/
способности
-попуњава различите
обрасце и формуларе
са којима се сусреће
усвакодневном
животу
-резимира краћи
информативни текст,
образлаже свој став о
тексту: допадљивост,
занимљивост,
информативност,
корисност у учењу
итд.
-уме јасно усмено да
формулише своје
мишљење,
поштујући логику
излагања
и књижевну норму

ставови/
вредности
-усмено и писмено
јасно изражава своје
мисли, ставове и
осећања
-исказује сигурност у
јавном наступу
-има позитиван став
према предмету
српски језик
-има позитиван
однос према
књижевности и
матерњем језику
-изрази своје
мишљење о
понашању ликова у
књижевном делу
-поштује правила
рада у групи
-позитиван однос
према другима
-процењује и
вреднује утицај
својих навика
-спреман је да

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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-глаголски корен речи
-гласовне промене
-палатализација,
сибиларизација,
напостојано а,
прелазак л у о ,
ЈСПМТ, ЈСПЗ,
јотовање, упрошћавање
сугласничких група,
асимилација
самогласника
-придевске заменице
-глаголски облици:
футр 2., аорист,
имперфекат,
плусквамперфекат,
потенцијал, императив,
трпни глаголски
придев, глаголски
прилог прошли,
садашњи,
-врсте реченица:
комуникативне,
предикатске
-портрет
-пејзаж
-ентеријер
-екстеријер
-план састава
-службено и приватно
писмо
-вест
-извештај
-репортажа
-опис-дескрипцоја

спознајног процеса
запажања
-коришћење речника,
приручника,
енциклопедија
-коришћење
различитих метода,
облика, техника рада
прилагођених
способностима,
могућностима и
интересовањима
ученика
-диктат
-коришћење
различитих наставних
средстава (ЦД,
касетофон, рачунар,
графоскоп....)
-систематско неговање
изражајног читања
-развијање говорне и
писмене културе
-подстицање
спознајног процеса
запажања преточеног у
писани састав

тексту
-разликује самогласнике,
сугласнике (и унутар
сугласника сонанте и праве
сугласнике), разликује
правилан од неправилног
изговора гласа, разликује
гласове од слогова
-разликује врсте гласовних
алтернација у једноставним
примерима, а у вези
са књижевнојезичком
нормом
-разликује просте речи од
твореница и према задатом
моделу гради нове речи
-разликује основна значења
и грађење свих личних
глаголских облика (а
имперфекат само од
глагола бити) и грађење
глаголског придева радног,
а остале неличне глаголске
облике на нивоу
препознавања
-разликује формалну од
неформалне лексике,
разликује основне
лексичкосемантичке категорије
(једнозначност,
вишезначност, синонимију,
хомонимију и антонимију)
-примењује правописна
правила у вези са писањем
глаголских облика
-уме да раставља речи на
крају реда у типичним
примерима
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учествује у
самосталним и
тимским пројектима
-самостално или
консултујући друге
особе (вршњаке,
наставнике,
родитеље)
преиспитује тачност
и прецизност решења
-уочи ликове и прави
разлику између
њихових позитивних
и негативних
особина
-учтиво учествује у
вођеном и слободном
разговору
-учествује у
сценском извођењу
текста
-пажљиво слуша
саговорника
-критички се односи
према
информацијама из
различитих извора
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ:
ЛИРИКА
Народна песма: Највећа је жалост за братом
Породичне народне лирске песме
Обичајне народне лирске песме
Ђ.Јакшић: Вече
В.Илић: Свети Саво
А.Шантић: Моја отаџбина
М.Ракић: Наслеђе
Ј.Дучић: Село
В.Петровић: Ратар
Д.Максимовић: О пореклу
М.Антић: Плава звезда
Д.Ерић: Чудесни свитац
С.Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави
М.Данојлић: Шљива
С.Јесењин: Бреза
Р.Тагоре: Папирни бродови
ЕПИКА
Народна песма: Смрт мајке Југовића
Епске народне песме о Косовском боју
Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину
Епске народне песме о М. Краљевићу
Б.Нушић: Аутобиографија
П.Кочић: Јабллан
С.Ђоровић: Богојављењска ноћ
И.Секулић: Буре
И.Андрић: Аска и вук
Б.Ћопић: Чудесна справа
С.Раичковоћ: Бајка о дечаку и Месецу
Г.Олујић: Седефнаружа
С.Велмар-Јанковић: Улица Филипа Вишњића
В.Саројан: Лето лепог белца
А.Павлович Чехов: Вањка
ДРАМА
К.Трифковић: Избирачица
Б.Нушић: Аналфабета
П.Кочић: Јазавац пред судом
ДОПУНСКИ ИЗБОР
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Б.Ћопић: Орлови рано лете
Џ.Лондон: Зов дивљине
НАУЧНОПОП. И ИНФОР.ТЕКСТОВИ
В.С.Караџић: Живот и обичаји народа српског
М.Миланковић: Кроз васиону и векове
В.Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора

29.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-књижевност
-вештина читања и
разумевања
прочитаног
-граматика
-лексика
-народни и књижевни
језик
-писано изражавање

Појмови
-падежна
синонимија
-напоредни односи
међу реченичним
члановима
-безличне реченице
-актив и пасив
-синтагма
-конгруенција
-реченични
акценат

Садржај
Врсте речи: променљиве и непроменљиве, подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи. Значења и употребе
падежа. Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и повратни. Безличне реченице.
Састав реченице увези са врстама глагола (обнављање и проширивање);( граматички) субјекат, предикат (глаголски и
именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. Прилошке одредбе. Реченични чланови исказани речју и синтагмом.
Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни. Појам синтагме. Састав именичке синтагме:
главна реч и атрибути. Апозиција. Појам актива и пасива. Пасив саграђен са речцом се и пасив саграђен са трпним придевом.
Независне предикатске реченицеКомуникативне реченице састављене од двеју (или више) независних предикатских реченица
у напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), раставном, супротном (укључујући и искључни). Конгруенција –
основни појмови. Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат. Језик Словена у прапостојбини. Сеобе
Словена и стварање словенских језика. Стварање старословенског језика. Старословенска писма: глагољица и ћирилица.
Старословенски споменици са српског тла. Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда
различитим облицима диктата и других писмених вежби. Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета). Црта.
Заграда. Запета у набрајању скраћеница. Навикавање ученика на коришћење правописа.Вежбање у изговарању краткоузлазног
и краткосилазног акцента.
Начин реализације облици, методе и
технике рада
-мисаоно осамостаљивања
ученика
-истицање суштинских
вредности
-уважавање и откривање
ситуационе условљености
и стилске функције
језичких појава
-повезивање наставе
језика са доживљавањем
уметничког текста

Предметне компетенције
вештине/
способности
-уме да локализује
књижевна дела из
обавезног школског
програма (српска
/светска, стара/нова,
усмена/ауторска,
лирска/епска/драмска
-уме да анализира
издвојене проблеме,
идеје или поруке у
једноставнијем

знања
-зна значење
устаљених израза и
фразеологизама са
којима се среће у
школи и
свакодневној
комуникацији и
правилно их
употребљава
-зна класификацију
народне и ауторске
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ставови/
вредности
-примењује правила
културног опхођења
током разговора
-процењује
коректност
саговорника
-воде рачуна о
гестикулацији и
мимици (одмерени,
благи покрети главом,
раменима), воде

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
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-Старословенски
језик
-интерпункција у
сложеној реченици.
-мотив и композиција
лирске песме
-симбол, метафора,
алегорија
-Словенска антитеза
-иронија
-слободни стих
-народна и ауторска
лирика
-љубавна, елегична и
рефлексивна песма
-посленичке народне
лирске песме
-песма у прози
-композиција и
мотивација
-епизода
-идејни слој
књижевног текста
-хумор, иронија и
сатира у епском делу
-врсте карактеризије
књижевног лика
-унутрашњи монолог.
-дневник
-легендарне приче
-врсте романа
-драмска радња;
етапе драмске радње:
увод, заплет,
врхунац, перипетија,
расплет
-драмска ситуација.
-дидаскалије
(ремарке) у драмском
делу

-коришћење уметничких
доживљаја као подстицаја
за учење матерњег језика
-систематска и
осмишљена вежбања у
говору и писању
-неговање примењеног
знања и умења
-континуирано
повезивање знања о језику
са непосредном говорном
праксом
-остваривање
континуитета у систему
правописних и стилских
вежбања
-побуђивање учениковог
језичког израза животним
ситуацијама
-указивање на граматичку
сачињеност стилских
изражајних средстава
-коришћење прикладних
илустрација одређених
језичких појава
-обрада нових наставних
јединица применом
следећих методичких
радњи: коришћење
погодног полазног текста,
коришћење исказа и
говорних ситуација да се
полазни текст доживи и
схвати, утврђивање и
обнављање знања о
познатим језичким
појавама и појмовима,
упућивање ученика да у
тексту, односно у
записаним исказима из

књижевности, има
основне информације
о књижевним епохама
(античка,
средњовековна,
ренесанса и
ново доба)
-разликује аутора
књижевноуметничког
текста од наратора,
драмског лица или
лирског субјекта, и
разликује књижевноуметнички текст од
осталихтипова
текстова
-препознаје типичне
лирске и епске мотиве
у књижевноуметничком тексту
-разликује врсте
карактеризације
ликова према
основним особинама
(физичким, говорним,
психолошким,
друштвеним и
етичким)
-именује и анализира
улогу језичкостилских
изражајних средстава
у примерима средње
сложености у
књижевном делу
-препознаје функцију
рефрена
-познаје основне етапе
у развоју књижевног
језика и типове
књижевног језика код
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књижевном тексту
-уме да развија
аргументе који иду у
прилог некој тези
(ставу) или аргументе
против ње у вези са
текстом
-уме да резимира
текст средње
сложености
-уме исправно да
говори на задату тему,
поштујући
књижевнојезичку
норму
-уме да пронађе
експлицитне и
имлицитне
информације у
књижевном и
неуметничком тексту,
да издвоји главне
идеје и да прати
њихов развој у тексту
-уме да одреди све
врсте речи и њихове
граматичке категорије
(изузев придевског
вида)
-уме да анализира
једноставније
реченице грађене по
основним моделима и
издваја основне
реченичне чланове
-разликује реч,
синтагму и реченицу
-уме да препозна
именичку синтагму и
да анализира њен

рачуна о изразу лица
(посебно очију),
подизању обрва
(избегавају покрете
који наликују
покретима глумца)
-приликом говорног
наступа говори
разложно, природно и
што више правилно
-препознаје сличности
и уважава разлике
између властите
језичке културе и
других језичких
култура
-коментарише
позитивне вредности
поступака ликова
-на креативан начин
изражава сопствени
доживљај уметничког
дела (песме, прозног
дела, драме, филма и
позоришне представе)
-заступа и брани своје
мишљење, ставове и
вредности
-упоређује своја
запажања, аргументе
и осећања са
запажањима осталих
ученика
-исказује свој
естетски доживљај
књижевног дела
-уважава саговорника
реагујући на оно што
говори, а не на његову
личност

премаздрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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-врсте комедије:
комедија карактера и
комедија ситуације
-функционални
појмови: естетско,
морално,
психолошко,
социјално, елегично,
вишезначно,
релативно,
аналитичко,
синтетичко,
аргументовано

говорне праксе, уочавају
примере језичке појаве
која је предмет сазнавања,
истраживачко сагледавање
језичке појаве,
сагледавање језичких
чињеница са разних
становишта, њихово
упоређивање,
класификовање,
илустровање и графичко
представљање,
дефинисање језичког
појма; препознавање,
објашњавање и примена
сазнатог градива у новим
околностима и у
примерима које наводе
сами ученици,
утврђивање, обнављање и
примена стеченог знања и
умења (даља вежбања, у
школи и код куће),
логичке операције:
запажање, упоређивање,
закључивање, доказивање,
дефинисање и навођење
нових примера
-дата је лектира по
књижевним родовима лирика, епика, драма
-различите методичка
решења (прилагођеног
читања – технике читања)
-наставников допунси
избор
-лексичко-семантичке
вежбе које се односе на
сложеније садржаје

Срба (старословенски,
српскословенски,
рускословенски и
славеносрпски) и
најзначајније
културноисторијске
споменике
(Мирослављево
јеванђеље, Повеља
Кулина бана,
Душанов законик)
-разликује основне
врсте независних
односа (саставни,
раставни и супротни)
на нивоу синтагме и
реченице
-разликује основне
врсте зависних
реченица
-разликује врсте
независних реченица
према комуникативној
функцији
(обавештајна, упитна,
заповедна)
-разликује правописне
(тачка, цртица, две
тачке, апостроф, коса
црта, знаци порекла,
генитивни знак) и
интерпункцијске
знакове (тачка, запета,
тачка и запета, црта,
заграда)
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састав
-уме да пише саставе
у којима се ликови и
догађаји развијају
током времена

-учествује у
самосталним и
тимским пројектима
-поштује правила
заједничког рада и
препознаје своје
место и улогу у групи
или пару
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ:
Народна песма: Кујунџија и хитропреља
Посленичке народне песме (
Народна песма: Љубавни растанак
Јован Дучић: Подне
Милан Ракић: Симонида
Владислав Петковић Дис: Међу својима
Сима Пандуровић: Бисерне очи
Милутин Бојић: Плава гробница
Десанка Максимовић: Крвава бајка, Стрепња
Стеван Раичковић: Небо
Мирослав Антић: Плави чуперак
Васко Попа: Манасија
Иван В. Лалић: Ветар
Миодраг Павловић: Светогорски дани и ноћи
Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас
Кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке)
Народна песма: Диоба Јакшића
Епске народне песме покосовског тематског круга Народна песма: Мали Радојица
Народна песма: Иво Сенковић и ага од Рибника
Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима
Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница
Свети Сава: Писмо игуману Спиридону
Свети Сава у књижевности
Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија
Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић
Јанко Веселиновић: Хајдук Станко
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира
Радоје Домановић: Мртво море
Вељко Петровић: Јабука на друму
Павле Угринов: Стара породична кућа
Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима
Иво Андрић: Панорама, Немири
Антоније Исаковић: Кашика
Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало
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Данило Киш: Ливада у јесен
Милорад Павић: Руски хрт
Тургењев: Шума и степа
Алфонс Доде: Писма из моје ветрењаче
Исак Башевис Сингер: Приповедач Нафтали и његов коњ Сус
Корнелија Функе: Срце од мастила
Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског – Обичаји о различнијем празницима
Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у веровању Срба
Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и културноисторијским споменицима Србије
GiorgioVasari: Портрети великих сликара и архитеката
Иво Андрић: Прича о кмету Симану
Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт
Антоан де Сент Егзипери: Мали принц
Ана Франк: Дневник
Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква
Бранислав Нушић: Власт
Љубомир Симовић: Бој на Косову
Борисав Станковић: Наш Божић
Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа

29.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-књижевност
-вештина читања
и разумевања
прочитаног
-граматика
-лексика
-народни и
књижевни језик
-писано
изражавање
Појмови

Садржај
Повезивање знања о језику кроз писмено изражавање. Писање о доживљајима са ефектним почетком и завршетком. Попуњавање
разних образаца. Писање расправе на задату тему из савременог живота. Критички приказ књиге, филма, драме. Српски језик
међу словенским језицима. Дијалекти српског језика. Народни и књижевни језик. Развој српског књижевног језика. Вукова
реформа језика, писма и правописа. Књижевни језик Срба од Вука до данас. Језици нац. мањина. Функције мимика и геста.
Кратке, елиптичне и недовршене реченице. Фокусирање реченичних чланова помоћу реченичних акцената. Синтагме-придевске,
прилошке, глаголске. Зависне предикатске реченице -обележја. Врсте: изричне, односне, месне, временске, узрочне, последичне,
допусне, поредбене. Напоредни однос међу зависним реченицама. Основне функције и значење глаголских облика, употреба
глаголских облика, грађење речи, гласовне промене, обнављање падежа , главна правила акцентуације, исказивање реч. чланова;
интерпункција у реченици, писање полусложеница, генитивни знак, употреба великог слова, растављени и састављено писање
речи.
Начин реализације - облици,

Предметне компетенције
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методе и технике рада
-лирске врсте
-сонет
-метонимија,
-рефрен
-антитеза,
асонанца,
алитетација
-контраст,
хипербола,
симбол
-алегорија,
персонификација
-поема, балада,
романса
-композиција
-ретроспектива
-спев
-мемоари
-путопис
-трагедија
-комедија
-протагонист
-антагонист
-катарза
-сценски знакови
-режија
-ТВ драма
-бонтон
-реферат
-дијалекте
-реформа
-национална
мањина
-акценатске норме
-мимика
-гест
-образац
-расправа

-мисаоно осамостаљивање
ученика
-истицање суштинских
вредности
-уважавање и откривање
ситуационе условљености и
стилске функције језичких
појава
-повезивање наставе језика са
доживљавањем уметничког
текста, уметничких
доживљаја као подстицаја за
учење матерњег језика
-систематска и осмишљена
вежбања у говору и писању
-неговање примењеног знања
и умења
-континуирано повезивање
знања о језику са непосредном
говор. праксом
-остваривање континуитета у
систему правописних и
стилских вежбања
-побуђивање учениковог
језичког израза животним
ситуацијама
-указивање на граматичку
сачињеност стилских
изражајних средстава
-коришћење прикладних
илустрација одређених
језичких појава.
-обрада нових наст. јединица
применом следећих
методичких радњи:
коришћење погодног полазног
текста, коришћење исказа и
говорних ситуација да се

знања
-повезује и анализира
улогу различитих
језичко-стилских
изражајних средстава
-књижевне термине и
функционалне појмове
повезује са примерима
из књижевноуметничких текстова
-разликује релациона
значења
књижевноисторијских
термина: класицизам,
романтизам, реализам,
модернизам и зна да
одреди место српског
језика у породици
словенских језика
-познаје основне
карактеристике
реформе језика и
правописа
-зна развој српског
језика под различитим
именима од Вука
Караџића до данас
-на основу темељних
критеријума, разликује
основне штокавске
дијалекте екавског и
ијекавског изговора
акценатске норме (и да
одреди дуге и кратке
слогове у
вишесложним речима)
-познаје основне
принципе творбе речи:
разликује творбену
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вештине/
способности
-самостално тумачи
кључне језичке,
естетске и структурне
особине књижевног
дела
-критички чита и
самостално издваја
проблеме, идеје и
поруке књижевног
дела
-уме да препоручи
прочитано књижевно
дело и ван школског
програма
-уме да састави
једноставнији
говорени или писани
аргументативни текст
(тврдња/антитврдња,
доказ)
-уме да састави
целовит говорени или
писани текст
правилно
распоређујући
основне и додатне
информације
-примењује основне
стратегије читања
(летимично
читање, читање с
оловком у руци)
-уме да казује напамет
одабране стихове,
водећи рачуна о
одговарајућим
прозодијским
елементима

ставови/
вредности
-образлаже књижевно
дело својим ставовима
и ставовима из
додатних текстова
-поштује свој језик и
поштује друге језике
-препознаје говор
мржње као негативну
појаву у друштву
-правилан став према
свом дијалекту и
другим дијалектима
српског језика и
према оба изговора
српског књижевног
језика
-исказује свој
естетски доживљај
књижевног дела
-има изграђену
културу комуникације
(културу сопственог
изражавања, као
и слушања и
поштовања туђег
мишљења
-критички промишља
краћи једноставнији
књижевни и
неуметнички текст
(нпр. износи свој став:
да ли му се текст
допада, да ли му је
занимљив/необичан;
дали му причињава
тешкоће приликом
читања; да ли је
довољно

компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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-аргумент

полазни текст доживи и
схвати, утврђивање и
обнављање знања о познатим
јез. појавама и појмовима,
упућивање ученика да у тексту
уочавају примере језичке
појаве која је предмет
сазнавања, истраживачко
саглеавање језичке појаве,
сагледавање јез. чињеница са
разних становишта, њихово
упоређивање, класификовање,
илустровање и графичко
представљање, дефинисање
јез. појма; препознавање,
објашњавање и примена
сазнатог градива у новим
околностима и у примерима
које наводе сами ученици,
утврђивање, обнављање и
примена стеченог знања и
умења (даља вежбања, у
школи и код куће), логичке
операције: запажање,
упоређивање, закључивање,
доказивање, дефинисање и
навођење нових примера
-дата је лектира по
књижевним родовима лирика, епика, драма,
-различите методичка решења
(прилагођеног читања - техн.
читања)
-наставников допунски избор
-лексичко-семантичке вежбе
које се односе на сложеније
садржаје

основу и наставак;
разликује суфиксацију
и префиксацију
-познаје синонимију
падежа (квалитативна
и месна значења
падежа) и синонимију
глаголских облика
(синонимне облике за
изражавање прошлости
и будућности)
-правилно употребљава
основне типове
скраћеница
-познаје основна
начела и принципе
транскрипције страних
имена
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-уме да разликује
објективну чињеницу
од ауторове
интерпретације
-уме да прави белешке

информативан за
учење одређене
области језика и
књижевности и сл.) и
то образлаже
-разуме значај
књижевног језика за
културу
-нема одбојност према
речима страног
порекла, али их
прихвата критички
-посећује библиотеке
и самостално одабира
дела за читање из
опуса књижевности за
децу
-уважава саговорника
реагујући на оно што
говори, а не на његову
личност
изражава своје
ставове, мишљења,
осећања, на
позитиван,
конструктиван и
аргументован начин
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ:
ЛИРИКА
Народна песма: Српска девојка
љубавне народне лирске песме (избор)
Ђ. Јакшић: Отаџбина
Ј. Ј .Змај: Ђулићи и Светли гробови
Ф. Петрарка: Канцонијер-Д.Максимовић:Опомена
М. Црњански: Ламент над Београдом
В. Попа: Очију твојих да није
О. Давичо: Србија
С. Јесењин: Писмо мајци
Р. М. Рилке: Љубавна песма
Избор из савремене поезије
ЕПИКА
Народна епско-лирска песма: Женидба Милића барјактара
Народне епско-лирске песме (избор)
Народна песма: Почетак буне против дахија
Народне епско-лирске песме (избор)
Народне епске песмео ослобођењу Србије и Ц.Горе
В.С.Караџић: Српски рјечник и О народним певачима
Народна приповетка: Немушти језик
Теодосије: Житије светог Саве
Прота М.Ненедовић: Мемоари
П. П. Његош: Горски вијенац
Љ. Ненадовић: Писма из Италије
С. Матавуљ: Пилипенда
Л. Лазаревић: Све ће то народ позлатити
П. Кочић: Кроз мећаву
М. Црњански: Сеобе 1
И. Андрић: Мост на Жепи
Д. Ћосић: Деобе
И. Секулић: Царско достојанство језика
Избор из савремене проза
ДРАМА
Б. Нушић: Сумњиво лице
Д. Киш: Ноћ и магла
В. Шекспир: Ромео и Јулија
Молијер: Грађанин племић
ДОПУНСКИ ИЗБОР
Б. Станковић: Увела ружа
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Е. Хемингвеј: Старац и море
Д. Ковачевић: Ко то тамо пева
Б. Михајловић: Бановић Страхиња
НАУЧНОПОПЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
П. Влаховић: Србија - земља, људи, живот, обичаји
М. Недељковић: Годишњи обичаји у Срба
Ј. Петровић: Бонтон
ПРАВОПИС

29.5. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични)
2.1.1. чита текст користећи различите стратегије
3.1.1. проналази, издваја и упоређује
који чита наглас и у себи
читања: „летимично читање“ (ради брзог
информације из два дужa текстa сложеније
1.1.2. разликује уметнички и неуметнички
налажења одређених информација); читање „с
структуре или више њих (према датим
текст; уме да одреди сврху текста: експозиција
оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања
критеријумима)
(излагање), дескрипција (описивање), нарација
различитих задатака, ради решавања проблема);
3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
(приповедање), аргументација, пропаганда
читање ради уживања*
3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог
1.1.3. препознаје различите функционалне
2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова
некој тези (ставу) или аргументе против ње;
стилове на једноставним примерима
(излагање, технички опис, техничко
изводи закључке засноване на сложенијем
1.1.4. разликује основне делове текста и књиге
приповедање, расправа, реклама)
тексту
(наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст,
2.1.3. препознаје и издваја језичка средства
3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне
поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор,
карактеристична за различите функционалне
елементе текста: вишеструке легенде, табеле,
поговор); препознаје цитат; служи се садржајем стилове
дијаграме и графиконе
да би пронашао одређени део текста
2.1.4. разликује све делове текста и књиге,
1.1.5. проналази и издваја основне информације укључујући индекс, појмовник и библиографију
из текста према датим критеријумима
и уме њима да се користи 2.1.5. проналази,
1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног,
издваја и упоређује информације из два краћа
главно од споредног
текста или више њих (према датим
1.1.7. повезује информације и идеје изнете у
критеријумима)
тексту, уочава јасно исказане односе
2.1.6. разликује чињеницу од коментара,
(временски след, средство – циљ, узрок –
објективност од пристрасности и пропаганде на
последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставним примерима
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једноставнијем тексту
1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе
текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе

Основни ниво
1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних
дела (предвиђених програмима од V до VIII
разреда) са именима аутора тих дела
1.4.2. разликује типове књижевног
стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
1.4.3. разликује основне књижевне родове:
лирику, епику и драму
1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и
неримовани; осмерац и десетерац)
1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација,
дескрипција, дијалог и монолог 1.4.6.
препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет,
поређење, ономатопеја)
1.4.7. уочава битне елементе
књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, време и место радње, лик...
1.4.8. има изграђену потребу за читањем
књижевноуметничких текстова и поштује
национално, књижевно и уметничко наслеђе*
1.4.9. способан је за естетски доживљај
уметничких дела*

2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста
и разликује га од другачијих ставова изнетих у
тексту
КЊИЖЕВНОСТ
Средњи ниво
2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са
временом у којем је настало и са временом које се
узима за оквир приповедања
2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и
род, врсту и лик из дела; препознаје род и
врстукњижевноуметничког дела на основу
одломака, ликова, карактеристичних ситуација
2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу,
поему)
2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте:
биографију, аутобиографију, дневник и путопис и
научно-популарне текстове
2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене)
стилске фигуре у књижевноуметничком тексту
(персонификација, хипербола, градација,
метафора, контраст)
2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика (психолошке, социолошке,
етичке) и њихову међусобну повезаност
2.4.7. разликује облике казивања у
књижевноуметничком тексту: приповедање,
описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
2.4.8. уочава разлику између препричавања и
анализе дела
2.4.9. уме да води дневник о прочитаним
књигама*
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Напредни ниво
3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту
на основу одломака, ликова
карактеристичних тема и мотива
3.4.2. издваја основне одлике књижевних
родова и врста у конкретном тексту
3.4.3. разликује аутора дела од лирског
субјекта и приповедача у делу
3.4.4. проналази и именује стилске фигуре;
одређује функцију стилских фигура у тексту
3.4.5. одређује и именује врсту стиха и
строфе
3.4.6. тумачи различите елементе
књижевноуметничког дела позивајући се на
само дело
3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже 3.4.8. повезује
књижевноуметничке текстове с другим
текстовима који се обрађују у настави*
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30. ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе енглеског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних
вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте:
развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање
позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости
и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног
образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној
комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.
30.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Појмови
-who, what, whose
-personal pronоuns
this, that
-regular plural
-genitiv with
countable/uncaountab
le nouns
/some, any, much,
many, a few, a little
-a, the
-my, your, his

Садржај
Реченице, потврдна, одрична, упитна, одговори, WH питања, ред речи у реченици, безличне реченице. Именичка група,
властите, бројиве, небројиве, правилна и неправилна множина именица, цинтетички генитив, аналитички генити. Члан:
неодређени и одређени, нулти. Заменице: личне заменице у једнини и множини у функцији субјекта и објекта, упитне
заменице. Детерминатори: показни, присвојни, неодређени. Придеви: описни, поређење једносложних придева. Бројеви:
прости и редни. Глаголска група, The Simple Present Tense, The Present Continuous Tense, Be going to. Заповедни начин.
Непотпуни глаголи: can, must, be, have, do. Најфреквентини прилози и прилошке одредбе за место и време. Најфреквентнији
предлози за оријентацију у времену и простору. Везници: and, or. Грађење речи. Грађење речи наставком –ер. Удвајање
сугласника испред наставка – инг и наставка за компаратив и суперлатив. Елементи цивилизације. Основни подаци о Великој
Британији (име земље, број становника, главни град), празници и обичаји.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-подстицање различитих
-уопштено разуме
-у монолошкој форми
-у усменој и писаној
-компетенциjа за
стилова учења код
кратке и једноставне
препричава и описује
форми размењује са
учење
ученика (визуелни,
усмене поруке у
познате садржаје
саговорницима
-одговорно учешће у
аудитивни,
реалним
усклађујући интонацију и
мишљења и ставове
демократском
кинестетички)
комуникативним
ритам с комуникативном
користећи
друштву
-задавати задатке према
ситуацијама
намером
једноставне
-естетичка
тежини и нивоима знања
-глобално разуме
-пише једноставне поруке, формулације (у вези
компетенциjа
и вештина ученика, те
кратке прилагођене
белешке, честитке и лична са познатим темама)
-комуникациjа
задаци вишеструког
текстове уживо или
писма о свакодневним
-наведе разлике и
-предузимљивост и
избора, типа «тачно» –
са аудио-записа
активностима,
сличности између
ориjентациjа ка
«нетачно», попуњавање
-разуме општу тему
породичном и школском
своје културе
предузетништву
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-me, you, him…
-In, on, under, behind
-how, where, why
and, but,or
-The Simple Present
Tense
-The Present
Continuous Tense
-Be going to
-can, must, be, have,
do
-er, - ing

табеле, празнина у тексту
-изводити кратак резиме
текста, разговоре,
драматизацију ликова,
замислити интервју,
осмислити мини
пројекте, одговарати на
питања
-користити различите
облике рада
-користити тзв.
контролисано писање
(трансформацију
реченице, писање по
моделу, слици,
дијаграму) или писање на
слободну тему
-граматичке структуре
уводити постепено и
циклично се враћати на
познате
-за утврђивање нове
лексике користити слике,
предмете, гестове,
мимику, изведенице,
сложенице, синониме,
антониме, значења на
основу контекста,
коришћењем речника
-прикупљати
информације о страним
земљама у зависности од
интересовања

и најважније детаље
кратких текстова на
узрасно адекватне и
блиске теме у којима
доминирају познати
структурни и
лексички елементи
-зна основна
правила
интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику

окружењу
-у усменој и писаној
форми тражи и даје
обавештења, упутства и
команде, користећи
адекватне комуникативне
функције
-пронађе тражене податке
из текста који слуша
извршавају постављене
задатке: невербално
(разврставањем слика,
повезивањем слика и
текста, означавањем
тачних, односно нетачних
тврдњи, решавањем
задатака вишеструког
избора…), и вербално
(попуњавањем табела,
допуњавањем текста,
одговорима на постављена
питања, разговором о
тексту)
-опише особе, животиње,
места, предмете, догађаје
-извештава (нпр. о
резултатима пројекта)
-симулирају
споразумевање у
свакодневним ситуацијама
-писмено изражава о
познатој теми користећи
основна правила
интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику
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/традиције и културе/
традиције вршњака
из других земаља и
-има позитиван став
према култури
земаља чији језик
изучава и уважава
различитости
-понуди, прихвати и
одбије помоћ
-самостално и/или у
пару/групи
прикупљају/врше
избор лексике
потребне за
планиране
активности
-доприноси неговању
културе дијалога

-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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30.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Појмови
-and, the, nulti
-somebody, nobody,
something, nothing
-The Present Simple
Tense и Present
ContinuousTense,
The Past Continuous
Tense, The Present
Perfect Past, The
Future Simple, with
BE GOING TO
-аt, next, to, near
-cardinal numers
-how much
-because, so, too
-for example, like
-should, must, have
to

Садржај
Именичка група: Именице: сложенице, именице изведене од глагола, најчешћи суфикси (some, any, no, alotof), именице као
директни и индиректни објекат. Чланови: одређени, неодређени члан, нулти члан. Придеви: описни придеви, придеви за
исказивање става, емоција и мишљења,суфикси за грађење придева од именица и глагола, најчешћи негативни префикси,
придеви као делови предиката. Заменице: неодређене. Детерминатори. Предлози различита значења најфреквентиних
предлога, позиција у простору. Глаголска група. Глаголи и глаголска времена: The Present Simple Tense и Present Continuous
Tense,The Past ContinuousTense, The Present Perfect Past, The Future Simple, помоћу BE GOING TO, модални глаголи, Have,
препозиционални глаголи. Прилози и прилошке одредбе: за време, за место и правац кретања, за начин, за учесталост, са
посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у реченици. Бројеви: прости преко 1000. Упитне реченице: How + adjective,
How much, грађење питања са препозиционим глаголима. Везници: везници и везнички изрази у прошлом наративу; модални
глаголи, основни подаци о Великој Британији и главном граду.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
ставови/
вештине/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-подстицање рзличитих
-разуме и реагује на
-учествује у разговору о
-анализира
-компетенциjа за
стилова учења код ученика кратке и једноставне
прошлим, садашњим и
сличности и
учење
(визуелни, аудитивни,
усмене поруке у
будућим збивањима по
разлике између
-одговорно учешће
кинестетички)
реалним
моделу
своје културе
у демократском
-задавати задатке према
комуникативним
-тражи и даје информације /традиције и
друштву
тежини и нивоима знања и
ситуацијама
-опише и упоређује особе, културе/ традиције
-естетичка
вештина ученика, те задаци -глобално и
јеста, предмете, догађаје,
вршњака из своје и компетенциjа
вишеструког избора, типа
селективно разуме
једноставне процесе
других земаља
-комуникациjа
«тачно» – «нетачно»,
кратке аутентичне
-извештава (нпр. о
-комуницира у
-одговоран однос
попуњавање табеле,
текстове уживо или са резултатима пројекта…)
свакодневним
према околини
празнина у тексту,
аудио-записа
-исприча причу
ситуацијама на
-одговоран однос
-изводити кратак резиме
-разуме општи
-тражи и дају дозволу и
начин који је
према здрављу
текста, разговоре,
садржај и појединачне изриче забрану
природан за
-предузимљивост и
драматизацију ликова,
информације у
-изрази обавезу;
културу земаља
ориjентациjа ка
замислити интервју,
текстовима практичне -замоли за нешто и
чији језик уче
предузетништву
осмислити мини пројекте,
намене и краћим
одговори на молбу других -учествују у
-рад са подацима и
одговарати на питања
књижевним делима
-раде на пројектним
разговору са
информациjама
-користити различите
намењеним
задацима и презентују
другим ученицима
-решавање
облике рада
одговарајућем
резултате
и наставником
проблема
-користити тзв.
узрасту, изводећи
-уочи извантекстуалне
(постављају питања -сарадња
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контролисано писање
(трансформацију реченице,
писање по моделу, слици,
дијаграму) или писање на
слободну тему ( песме,
приче, дијалог, оглас,
коментар)
-граматичке структуре
уводити постепено и
циклично се враћати на
познате
-за утврђивање нове
лексике користити слике,
предмете, гестове, мимику,
изведенице, сложенице,
синониме, антониме,
значења на основу
контекста,
коришћењем речника
-прикупљати информације
о страним земљама
у зависности од
интересовања
-инсистирати на
продуктима рада ученика

закључке о могућем
значењу непознатих
речи ослањајући се на
општи смисао текста
-зна основна правила
интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику

околности споразумевања
(расположење
(са)говорника и однос(е)
између саговорника
-у монолошкој форми
исказује мишљење и
ставове уз употребу
познате лексике
-у усменој и писаној
форми преноси суштину
кратке поруке са матерњег
на циљни језик и са
циљног на матерњи
-у писаној форми
једноставним
формулацијама описује
догађаје, људе, места
и лична искуства
-у усменој и писаној
форми размењује личне
податке (о другима и о
себи)

и дају одговоре,
размењују
информације)
-има позитиван
став према култури
земаља чији језик
изучава и уважава
различитости
-процењује свој рад
и рад других

-дигитална
компетенциjа

30.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Садржај
Именице: Бројиве и небројиве именице. Сложенице. Именице изведене од глагола, најчешћи суфикси. Бројиве и небројиве
именице уз детерминаторе. Именице уз постмодификаторе. Именице као директни и индиректни објекат. Члан - у ширем
контексту првопоменути, други пут поменут познат из контекста, у именичкој фрази са именицом коју прати
постмодификатор. Нулти члан у изразима. Придеви :а) Придеви са наставцим, б) Описни придеви, придеви за исказивање
става, мишљења и емоција, в) Суфикси за грађење придева од именица и глагола, г) Најчешћи негативни префикси, д)
Придеви као делови предиката, најфреквентије колокације, ђ) Неправилно поређење. Заменице: а) Неодређене заменице, в)
Односне заменице: за лица. Детерминатори. Предлози: а) Различита значења најфреквентијих предлога у контрасту, в)
позиција у простору: Глаголи: а) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. б) разлика између
Тhe Simple Past Tense и The Past Continuous Tense, употреба времена у прошлом наративу, в) Употреба used to, г) pазлика
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Појмови
-countable /uncountable
-make-up
-ation, ment, -y
-some, any, no, a lot of
-in hospital, at home, by
plane, have breakfast
-ed и -ing
-danger-dangerous,
beauty-beutiful...
-known/unknown,
-good at, bаd at,
interested in
-little, far
-somebody, something,
somewhere, everybody,
anybody...
-one, ones, another
-who, whom, whose,
what, which, whose
-some, any, no, much,
many, a lot of, a little, a
few
-between, in the middle
of, next to, outside,
around
-from, in, of, to at, on,
in
-правац кретања: into,

између The Present Perfect и The Simple Past Tense, д) Hачини изражавања будућности (The Future Simple, BE GOING TO, The
Present Continuous Tense), ђ) Модални глаголи, е) Предвиђање и спекулације, ж) Први и други кондиционал, з) Изражавање
допадања и недопадања, и) Пасив само the Present Simple и the Past Simple Tense, ј) Индиректни говор: наредбе, молбе и
савети, к) Препозиционал ни глаголи, фразални глаголи, л) Изрази и конструкције. Прилози и прилошке одредб: а) за време,
б) за место и правац кретања, в) за начин (well), г) за учесталост, са посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у
реченици, д) Поређење прилога, ђ) Место прилога у реченици. Бројеви. Прости бројеви 10000, редни бројеви до 100. Упитне
реченице , а) How + придев; How much -how many, б) Грађење питања са препозиционим глаголима, в) Question tags: …isn’t
he? …haven’t we? Везници. Везници и везнички изрази у прошлом наративу.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-у монолошкој форми -анализира сличности
-компетенциjа за
-подстицање различитих -уопштено разуме
сложеније
усмене
даје
обавештења,
и
разлике
између
своје
учење
стилова учења код
поруке
у
реалним
упутства,
инструкције
културе
/традиције
и
-одговорно учешће у
ученика (визуелни,
комуникативним
и кратке описе
културе/традиције
демократском
аудитивни,
ситуацијама
догађаја, ситуација,
вршњака из своје и
друштву
кинестетички)
појава и активности
других земаља
-естетичка
-задавати задатке према -глобално и
селективно разуме
користећи познате
-комуницира у
компетенциjа
тежини и нивоима
краће аутентичне
комуникативне
свакодневним
-комуникациjа
знања и вештина
текстове
са
аудиофункције
ситуацијама
на
начин
-предузимљивост и
ученика, те задаци
визуелних
-пише
кратке
који
је
природан
за
ориjентациjа ка
вишеструког избора,
медија
кохерентне
текстове
у
културу
земаља
чији
предузетништву
типа «тачно» –
-разуме краће текстове складу с
језик уче
-рад са подацима и
«нетачно», попуњавање
с претежно познатим
комуникативним
-учествују у разговору
информациjама
табеле, празнина у
структурним и
потребама
са другим ученицима и -решавање проблема
тексту
-остварује краћу
наставником
-сарадња
-изводити кратак резиме лексичким
елементима, у вези са
континуирану
(постављају питања и
-дигитална
текста, разговоре,
сопственим
интеракцију
дају
одговоре,
компетенциjа
драматизацију ликова,
искуственим
светом
и
поштујући
размењују
замислити интервју,
градивом школских
социокултурне норме информације)
осмислити мини
предмета,
у комуникацији
-има позитиван став
пројекте, одговарати на
препознајући и
-проверавају и
према култури земаља
питања
важније
евентуално
чији језик изучава и
-користити различите
културолошки
исправљају грешке у
уважава различитости
облике рада
спецификоване
написаном тексту
-процењује свој рад и
-користити тзв.
елементе
-граматички
правилно
рад других
контролисано писање
-зна
основна
правила
употребљава
познате
(трансформацију
интерпункције и
морфосинтаксичке и
реченице, писање по
правописа, и познату
дискурзивне
моделу, слици,
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off, on, through, along,
past, over, left, right,
around, down
-Present Simple Tense,
The Present Continuous
Tense, Тhe Simple Past
Tense, The Past
Continuous Tense
-used to, Be going to
-can, have to, should,
will, would, needn’t
-well/badly, little/much
-1. и 2. кондиционал
-question tags:
-because, so, so that,
too, for example, like,
while, either...or,
neither....nor
-one day,suddenly, in
the end, during, later...
-actually, luckily,
however,
-yesterday, lastweek,
ago, by

дијаграму) или писање
на слободну тему
(песме, приче, дијалог,
оглас, коментар)
-граматичке структуре
уводити постепени и
циклично се враћати на
познате
-за утврђивање нове
лексике користити
слике, предмете,
гестове, мимику,
изведенице, сложенице,
синониме, антониме,
значења на основу
контекста,
коришћењем речника
-прикупљати
информације о страним
земљама у зависности
од интересовања
-инсистирати на
продуктима рада
ученика

граматику и лексику

категорије
-преноси и тумачи
кратке поруке (у
усменој и писаној
форми) у складу са
потребама
комуникације у
комуникативним
контекстима
-раде на пројектним
задацима и презентују
резултате

30.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање
Појмови
-downtown
city center

Садржај
Именице: сложенице, колокације, грађење именица од глагола и придева. Придеви: сложени, грађење придева од именица и
глагола, негативни префикси. Предлози, после придева, после глагола, у изразима. Глаголи Present Perfect Countinous, Past Perfect,
Present Simple Pasiv, модални глаголи, фразални глаголи, кондиционал 1, 2, 0. Интензификатор. Бројеви, велики, децимале,
проценти, разломци, поређење. Везници. Реченичке конструкције.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-подстицање рзличитих
-разуме и реагује на
-користи стратегије
-анализира сличности -компетенциjа за
стилова учења код ученика
сложеније усмене
глобалног, детаљног и
и разлике између своје учење
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-on, -ity, -ati...
-hard–working
-ive, -ful,
-less, -ing
-comparasion
-regular/ irregular
-afraid of...
-apologiye for...
-by chance...
-proposition place,
time, direction
-reported speech
with say, tell, ask
-have got
-inf+to
-had better
-ought to
-condicioal 1, 2, 0
-had to, was able
to, should have
done
-Present Perfect
Countinous
-Past Perfect
-Present Simple
Pasiv
-Future
Countainous
Tense
-althought, while,
as, if
-yet, already,
since, for, after,
such a, because, in
case, in order that
-extremily...

(визуелни, аудитивни,
кинестетички)
-задавати задатке према
тежини и нивоима знања и
вештина ученика, те задаци
вишеструког избора, типа
«тачно» – «нетачно»,
попуњавање табеле, празнина
у тексту
-изводити кратак резиме
текста, разговоре,
драматизацију ликова,
замислити интервју,
осмислити мини пројекте,
одговарати на питања
-користити различите облике
рада
-користити тзв. контролисано
писање (трансформацију
реченице, писање по моделу,
слици, дијаграму) или писање
на слободну тему (песме,
приче, дијалог, оглас,
коментар)
-граматичке структуре
уводити постепено и
циклично се враћати на
познате
-за утврђивање нове лексике
користити слике, предмете,
гестове, мимику, изведенице,
сложенице, синониме,
антониме, значења на основу
контекста, коришћењем
речника
-прикупљати информације о
страним земљама у
зависности од интересовања
-инсистирати на продуктима
рада ученика

поруке у реалним
комуникативним
ситуацијама
-разуме кратке
аутентичне текстове
исказане различитим
стандардним
варијететима
-разуме дуже и
тематски сложеније
текстове на теме из
личног, школског
идруштвеног
контекста
-износи и аргументује
ставове и мишљења
аутентичним
комуникативним
ситуацијама
-у складу са
социокултурним
нормама
комуникације
започиње и
водиразговор о
познатим темама,
одржава његов
континуитет и
завршава га
-зна основна правила
интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику
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оријентационог читања,
ради информисања,
естетског доживљаја,
праћења и извршавања
упутстава у монолошкој
форми
-пише краће текстове о
догађајима и
доживљајима износећи
сопствена мишљења и
запажања (на познате и
узрасно адекватне теме)
-размењује
информације, мишљења
и ставове о темама из
свакодневног
живота, блиске његовом
интересовању или из
популарне науке и
културе
-користи разноврсне
језичке структуре,
језичке функције и
норме, одговарајући
лексичко-терминолошки
фонд и компензационе
стратегије
-преноси и тумачи
кратке поруке (у
усменој и писаној
форми) у складу са
потребама комуникације
у комуникативним
контекстима
-раде на пројектним
задацима и презентују
резултате

културе /традиције и
културе/традиције
вршњака из своје и
других земаља
-комуницира у
свакодневним
ситуацијама на начин
који је природан за
културу земаља чији
језик уче.
-учествују у разговору
са другим ученицима
и наставником
(постављају питања и
дају одговоре,
размјењују
информације)
-има позитиван став
према култури земаља
чији језик изучава и
уважава различитости
-процењује свој рад и
рад других

-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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30.5. ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне
2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења,
3.1.1. Разуме дуже низове саопштења,
изразе у јасно контекстуализованом и спором
упутстава, молби који се односе на његове
упутстава, молби итд. који се тичу његових
говору. 1.1.2. Разуме једноставне поруке и
потребе и интересовања.
потреба и интересовања.
питања која се односе на једноставне
2.1.2. Разуме основни смисао и главне
3.1.2. Разуме основни смисао и главне
информације и непосредно окружење.
информације из разговора двоје или више (са)
информације у аутентичном разговору два
1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и
говорника о блиским и познатим темама, уколико или више (са)говорника, уколико се говори
споро изговорена упутства. 1.1.4. Разуме кратка се говори разговетно и умереним темпом.
разговетно и умереним темпом. 3.1.3. Разуме
саопштења и питања која се односе на
2.1.3. Разуме основни смисао и главне
основни смисао и главне информације јасно
познате/блиске теме. 1.1.5. Разуме предмет
информације споријих, јасно артикулисаних
артикулисаних монолошких излагања, прича,
једноставног разговора других лица о
монолошких излагања и прича о познатим и
презентација и предавања на узрасно
познатим/блиским темама (нпр. личне и
узрасно адекватним темама, уз одговарајућу
адекватне и блиске теме, уз одговарајућу
породичне ствари, непосредно окружење)
визуелну подршку, паузе и понављања. 2.1.4.
визуелну подршку.
уколико се говори споро и разговетно. 1.1.6.
Разуме основни смисао и главне информације из
3.1.4. Разуме основни смисао и може да
Разуме појединачне речи и једноставне изразе
подкаста, радио и телевизијских емисија о
издвоји главне информације из аутентичних
из текстова савремене музике.
познатим и узрасно адекватним темама, уколико
подкаста, радио и телевизијских емисија о
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
се говори споро и разговетно.
познатим, узрасно адекватним темама (нпр.
1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на
2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и репортажа, научно-популарних,
једноставне информације и непосредно
изразе једноставнијих текстова из савремене
документарних, играних, анимираних
окружење (нпр. писма, мејлови итд.).
музике
филмова, спотова) које слуша/гледа у
1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
смисленим целинама.
се тичу његових непосредних потреба, уколико 2.1.6. Разуме општи смисао и главне
3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и
укључују визуелне елементе.
информације у краћим порукама, писмима,
израза сложенијих разговетних текстова
1.1.9. Разуме општи смисао и најважније
мејловима о блиским темама.
савремене музике. РАЗУМЕВАЊЕ
информације у једноставним врстама текстова
2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се ПИСАНОГ ТЕКСТА
(кратке приче, извештаји, огласи, временске
тичу његових непосредних потреба (нпр.
3.1.6. Разуме општи смисао и може да
прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне
оријентација у простору, употреба уређаја и
издвоји већину релевантних информација у
елементе.
апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним порукама, писмима и мејловима о блиским
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
елементима.
темама.
1.1.10. Успоставља и одржава друштвени
2.1.8. Разуме општи смисао и главне
3.1.7. Разуме упутства која се односе на
контакт користећи једноставна језичка
информације у краћим текстовима, различитих
сналажење на јавним местима (нпр. руковање

146

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
средстава приликом поздрављања,
представљања, добродошлице, окончања
комуникације, захваљивања, извињавања,
давања података о себи, распитивања о
основним подацима који се тичу саговорника
(нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.).
1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника,
саопштава основне информације о себи и свом
непосредном окружењу, тражи одређени
предмет, користећи кратке једноставне исказе.
1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља
људе, предмете у свакодневној употреби, места,
уобичајене активности користећи
најједноставнија језичка средства.
1.1.13. Поставља једноставна питања о темама
које одговарају његовим интересовањима
(слободно време, хоби, школа, породица,
другови) и одговара на слична питања
саговорника.
1.1.14. Поставља и одговара на питања која се
односе на изражавање допадања и недопадања,
слагања и неслагања користећи једноставна
језичка средства. 1.1.15. Формулише молбе и
извињења. 18 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
1.1.16. Пише једноставне податке о себи и
лицима из блиског окружења, у обрасцима,
упитницима или табелама. 1.1.17. Пише краће
белешке о важним информацијама и тренутним
потребама. 1.1.18. Писаним путем
доставља/тражи основне информације о
себи/другима. 1.1.19. Пише кратке и
једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на
друштвеним мрежама) у којима се захваљује,
извињава или нешто честита.
1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у
кратак, везани текст о блиским темама.
МЕДИЈАЦИЈА
1.1.21. На матерњем језику преноси
саговорнику општи смисао јавних натписа и
краћих текстова опште информативне природе

врста и једноставне садржине, са интернета или
других писаних медија, о познатим и узрасно
адекватним темама. 2.1.9. Разуме општи смисао
једноставних књижевних текстова прилагођених
узрасту и интересовањима.
2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније
формулације у текстовима савремене музике.
2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних
порука уколико не садрже игру речи или неко
конотативно/скривено/метафорично значење.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на
блиске и познате теме.
2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ
саговорника, размењује информације, тражи
одређени предмет, објашњење, услугу,
повезујући неколико краћих исказа у смислену
целину.
2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје
непосредно окружење, свакодневне активности,
искуства из прошлости користећи једноставна
језичка средства. 2.1.15. Поставља и одговара на
2-3 повезана питања, о познатим темама, у вези
са личним потребама, интересовањима,
обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ
саговорника и понављање.
2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање
и неслагање и једноставним језичким средствима
даје кратко објашњење.
2.1.17. Размењује основне информације о
плановима и обавезама.
2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди
људе, ствари и појаве.
2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи
помоћ вербалним и невербалним средствима
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или
преноси детаљније информације, обавештења
или податке о себи и другима. 2.1.21. Пише
једноставна лична писма, поруке, мејлове у
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апаратима и уређајима, упозорења,
безбедносне информације и сл.).
3.1.8. Разуме општи смисао и главне
информације различитих врста текстова са
интернета или других писаних медија који су
у складу са узрастом и интересовањима
ученика.
3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и
специфичне информације адаптираних
верзија белетристике за младе.
3.1.10. На основу смисла читавог текста и
садржаја појединачних делова открива
значења непознатих речи и конструкција.
3.1.11. Разуме експлицитно изражена
осећања, жеље и расположења.
3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза
и израза у текстовима из савремене музике.
3.1.13. Разуме смисао једноставних
рекламних порука.
3.1.14. Проналази потребне информације у
речницима, енциклопедијама, брошурама и
на интернет страницама.
3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне
информације из табела, графикона,
информатора и сл.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и
околину, школски контекст и приватан
живот, свакодневне навике,
искуства/догађаје из прошлости и планове за
будућност.
3.1.17. Учествује у неформалном и
формалном разговору (нпр. са наставницима,
службеним лицима и сл.), поставља и
одговара на неколико питања у низу на
познате теме у вези са личним потребама,
интересовањима, обавезама, жељама, уз
евентуалну помоћ и понављање.
3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада
или не допада, зашто се слаже или не слаже,
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(плаката, транспарената, јеловника...).
1.1.22. На матерњем језику саопштава основну
тему и најопштији садржај кратког усменог
исказа на страном језику.
1.1.23. На матерњем језику саопштава основну
тему и најопштији садржај кратког писаног
текста на страном језику

којима се са пријатељима и познаницима
договара о активностима или одговара на питања.
2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој
породици и непосредном окружењу.
2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје
из прошлости користећи једноставније језичке
структуре и увежбану лексику.
МЕДИЈАЦИЈА
2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику
општи смисао и појединачне информације краћих
и једноставнијих писаних текстова опште
информативне природе.
2.1.25. На матерњем језику саопштава основну
тему и најважније информације краћег усменог
исказа.
2.1.26. На матерњем језику саопштава основну
тему и најважније информације краћег писаног
текста.
2.1.27. На страном језику саопштава туристима
најједноставније информације које су тражили од
трећег лица (назив улице, број линије у градском
саобраћају, цену).
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зашто нешто воли или не; на једноставан
начин износи и образлаже своје ставове и
мишљење. 3.1.19. Објашњава оно што не
разуме, уме да тражи помоћ и да изрази
мишљење/потребу расположивим језичким
средствима.
3.1.20. На једноставан начин излаже на
задату тему и одговара на питања која се
односе на њу.
3.1.21. Описује и тумачи податке из табела,
графикона, информатора и сл. 3.1.22.
Резимира текст који слуша или чита
ослањајући се у мањој мери на језичка
средства која се у њему појављују.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
3.1.23. Пише обична и електронска писма у
којима са пријатељима и познаницима
договара активности и једноставним
језичким средствима обрађује/спомиње
узрасно релевантне теме.
3.1.24. Пише краће текстове од неколико
логички повезаних реченица о узрасно
релевантним темама (о себи, друштвеном и
природном окружењу, аспектима приватног
и школског живота).
3.1.25. Прецизно описује искуства,
активности и догађаје из садашњости и
прошлости у виду дескриптивних и
наративних текстова користећи познате
сложеније језичке структуре и адекватну
лексику.
3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног
језичког материјала на узрасно адекватне
теме.
3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или
прочитан текст, ослањајући се минимално на
језичка средства која се у њему појављују.
3.1.28. Описује и тумачи податке из табела,
графикона, информатора и сл.
МЕДИЈАЦИЈА
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3.1.29. На матерњем језику саопштава
основну тему и појединачне информације
нешто опширнијег усменог исказа,
примереног узрасту и интересовањима.
3.1.30. На матерњем језику преноси
саговорнику тему, садржај и главне
информације из краћих и једноставнијих
писаних текстова (новинских и књижевних),
примерених узрасту и интересовањима.
3.1.31. На страном језику саопштава
једноставније информације добијене од
трећег лица у вези с блиским
комуникативним ситуацијама и познатим
темама.
3.1.32. На матерњем језику преноси
информације, упутства, молбе, савете и сл.
добијене од трећег лица.

Основни ниво
1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара
једноставније гласове и најчешће гласовне
групе и познаје основне интонацијске схеме
(нарочито упитну).
1.2.2. Правилно записује познату лексику. 1.2.3.
Познаје и користи ограничен број фреквентних
морфолошких облика и синтаксичких
структура у оквиру наученог репертоара
језичких средстава.
1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније
речи и изразе за обављање основних
комуникативних активности.

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Средњи ниво
2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину
гласова и гласовних група, уз одређена
прозодијска ограничења (акценти, интонација,
дужина).
2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане
речи, познаје и примењује одређени број
основних правописних правила.
2.2.3. Познаје и користи једноставније
граматичке елементе и конструкције.
2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових
израза и вишечланих конструкција за исказивање
свакодневних конкретних активности и потреба.
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Напредни ниво
3.2.1. Углавном коректно изговара све
гласове и гласовне групе, чак и у тежим
комбинацијама гласова, уз поштовање
акценатско-интонацијских правила или уз
мање неправилности које не угрожавају
разумевање поруке коју жели да саопшти.
3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне
ортографске неправилности које не ремете
разумевање датог записа; познаје и
примењује фреквентна правописна правила.
3.2.3. Познаје и користи одређени број
граматичких елемената и конструкција,
укључујући и најчешће изузетке, као и
основне начине творбе и флексије именица,
глагола, придева, прилога. 3.2.4. Користи
фреквентне лексичке елементе који се односе
на теме и ситуације из његовог непосредног
искуства
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Основни ниво
1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног
живота циљних култура (нпр. начин исхране,
радно време, навике, празници, разонода).
1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни
језик користи као већински.
1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје
циљних култура.
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.
1.3.5. Познаје неколико најпознатијих
културних остварења циљних култура; наводи
и описује на матерњем језику неколико
локација циљних култура за које показује
интересовање.

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Средњи ниво
2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у
свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно
време, навике, празници, разонода). 2.3.2. Познаје
основне елементе у области умећа живљења
(начин обраћања и поздрављања, тачност,
конвенције и сл.). 2.3.3. Препознаје најкритичније
обрасце понашања који су
непримерени/неприкладни у контексту циљних
култура.
2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са
својом и циљним културама.
2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у
којима се страни језик користи као већински.
2.3.6. Познаје животне услове који владају у
појединим екосистемима света (клима,
географске одлике и сл.) где се користи страни
језик.
2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из
прошлости са појавама из садашњости циљних
култура.
2.3.8. Представља и укратко описује на циљном
језику неколико познатих личности и појава из
циљних култура, као и оне за које показује
интересовање.
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Напредни ниво
3.3.1. Разуме основне сличности и разлике
између своје и циљних култура у различитим
аспектима свакодневног живота и прихвата
постојање разлика. 3.3.2. Разуме основне
сличности и разлике између своје и циљних
култура у области умећа живљења и
прихвата постојање разлика; примењује неке
основне елементе у области умећа живљења
(нпр. начин обраћања и поздрављања).
3.3.3. Разуме и избегава основне облике
непримереног/неприкладног понашања у
контексту циљних култура.
3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у
тумачењу културних појава и негује
критичко мишљење у њиховом посматрању и
разумевању. 3.3.5. Познаје положај земаља у
којима се користи страни језик.
3.3.6. Познаје положај циљног језика у
глобалном контексту и код нас.
3.3.7. Познаје најтипичније представнике
појединих екосистема света где се користи
страни језик и доводи их у везу са одликама
екосистема.
3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих
појава из историје циљних култура и опште
историје.
3.3.9. Препознаје 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.
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31. ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у
складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
31.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-медији
-материјали и
технике визуелних
уметности
-елементи, принципи
и садржаји (теме,
мотиви, идеје...)
визуелних уметности
-улога, развој и
различитост
визуелних уметности

Ритам у структурама природних и вештачких материјала. Слободни и спонтан ритам линија, боја и облика. Слободно
ритмичко компоновање-естетска анализа. Непосредно извлачење линија са различитим цртачким материјалима на различитим
подлогама и колажирање. Својства и врсте линија. Линија у природи. Линија као средство за стварање различитих моделитета
површина. Линија као ивица тродимензионалног тела. Линија-вежба, естетска анализа. Природа и њени облици. Својствакарактеристике облика.

Појмови
-цртање
-сликање
-вајање
-ликовни елементи
-ритам
-композиција
-орнамент
-светлински објекти
-сцена
-позориште
-музеј
-дизајн
-естетика

Начин реализације
- облици, методе и
технике рада
-цртање
-сликање
-вајање
-практична
вежба
-одговарајућа
средства и
материјали
-изложбе радова
-посете
-учествовање на
ликовним
конкурсима
-корелација са

знања
-употребљава основне
појмове, схеме и
правила који
припадају теоријама
уметничких грана које
постоје у основном
образовању
-разуме ликовну
уметност кроз
појмове естетике,
историје уметности,
теорије ликовне
форме, технологије
ликовних материјала

Предметне компетенције
вештине/
способности
-користи импровизовани и
стандардни школски прибор
и материјале на безбедан и
одговоран начин
-прилагођава поступке
материјалима, техникама,
форматима и жељеним
квалитетима линија и облика
-смишља и прави шаблоне и
печате за дизајнирање
предмета које свакодневно
користи
-представља опажено
(призори, фигуре, предмети)
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ставови/
вредности
-учествује у
постављању изложбе
или продаји радова
-разматра значај
споменика културе у
земљи
-поштује правила
понашања приликом
посете догађајима или
установама културе
-показује позитиван
однос према
сопственој и култури
других заједница

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
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другим предметима
-корелација са
другим уметностима

и средстава

свођењем неправилних
облика на геометријске
-пореди решења ликовних
проблема (ритам, линија,
облик, простор) у својим
и радовима других
-приказује простор променом
величине удаљеног објекта,
применом планова
и преклапањем облика
-прави апстрактне,
фигуративне, симетричне и
асиметричне композиције
стварајући разноврсне
ритмове
-прави радове на основу
посматрања, сећања, утисака,
својих расположења и
емоција
-користи различите изворе
(окружење, литература,
цртани филмови,
репродукције...) као
подстицај за стваралачки рад
-пореди средства визуелног
споразумевања од
праисторије до данас
-разматра повезаност
визуелне уметности са
свакодневним животом
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-визуелним
споразумевањем уме
да изрази мишљење,
осећања и ставове и
да представи своје
циљеве на позитиван,
конструктиван и
аргументован начин
поштујући и
уважавајући другог
-саслуша излагање
саговорника до краја и
без упадица приликом
естетске анализе
-оплемењује чулни
сензибилитет

предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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31.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-медији
-материјали и
технике
визуелних
уметности
-елементи,
принципи и
садржаји (теме,
мотиви, идеје...)
визуелних
уметности
-улога, развој и
различитост
визуелних
уметности
Појмови
-текстура
-тон
-валер
-илузија
-боје, топле и
хладне
-логотип
-знак
-симбол
-пиктограм
-текстура
-врсте текстуре
-светло-тамно
-градација
-тонска скала
-дур-мол
-врсте сенке,

Садржај
Слободнoритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама светлинама, облицима и волуменима. Визуелно споразумевање.
Текстура и тактилне вредности површине и облика. Својства и врсте текстуре. Материјали и врсте материјала. Текстура-вежба.
Тонске разлике. Светло-тамно. Степен светлине и затамњености. Градација светлости у односу на одређеност извора. Илузија
заобљености и пластичности волумена. Хроматски и ахроматски скуп. Топле и хладне боје. Комплементарне боје. Контраст
тоналитета. Слојевито сликање боја –вежба. Свет уобразиље у делима ликовне уметности (Снови, бајке, митови).

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-цртање
-сликање
-вајање
-перцепција и
аперцепција
-практична
вежба
-одговарајућа
средства и материјали
-изложбе радова
-посете
-учествовање на
ликовним конкурсима
-корелација са другим
предметима
-корелација са другим
уметностима

знања
-употребљава основне
појмове, схеме и
правила који
припадају теоријама
уметничких грана које
постоје у основном
образовању
-разуме ликовну
уметност кроз
појмове естетике,
историје уметности,
теорије ликовне
форме, технологије
ликовних материјала
и средстава

Предметне компетенције
вештине/
способности
-прави нове радове од
употребљених материјала и
одбачених радова
-прави разноврсне текстуре
на подлогама, облицима
или у апликативном
програму
-преобликује материјале и
предмете за рециклажу
дајући им нову естетску
или употребну вредност
-користи визуелне
карактеристике боја у раду
и свакодневном животу
-пореди решења ликовних
проблема (текстура, валер,
боја) у својим и радовима
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ставови/
вредности
-оплемењује чулни
сензибилитет
-има свест о властитој
способности
перцепције, ликовног
мишљење и памћења
-има свест о значају и
потреби очувања
културног наслеђа и
ликовно-уметничким
остварењима
-има изграђен однос
поштовања и
вредновања дела
ликовнихуметности
других народа и
култура

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за учење
-одговорно учешће у
демократском друштву
-естетичка компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
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бачене, везана
-боја
-боја у природи
-светлост
-спектар
-хромарске и
ахроматске боје
-комплементарне
боје
-контраст
тоналитета
-машта, снови,
бајке, митови
-надреализам

других
-прави радове на основу
опажања и памћења
опаженог, снова, бајки,
митова и имагинације
-користи различите изворе
(природа, игрице,
портфолио, садржаји
других предмета...) као
подстицај за стваралачки
рад
-пореди естетске квалитете
и циљеве свакодневних
визуелних порука (на
пример, рекламе)
-разматра повезаност
визуелне уметности са
другим врстама уметности
-пореди уметничка дела и
споменике културе
користећи репродукције из
уџбеника или литературе
-сврста карактеристичан
предмет у одговарајући
музеј
-опише, својим речима,
догађаје културе којима је
присуствовао
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-критички вреднује
сопствени рад и дела
и дела вршњака
-сарађује у тиму и у
групи

компетенциjа

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
31.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-медији
-материјали и
технике визуелних
уметности
-елементи, принципи
и садржаји (теме,
мотиви, идеје...)
визуелних уметности
-улога, развој и
различитост
визуелних уметности

Арабеска. Вежбање. Естетска анализа. Пропорције. Вежбање. Естетска анализа. Компоновање величина у простору.
Равнотежа облика и масе у простору. Равнотежа боје у простору. Понављање и степеновање облика у простору. Компоновање
више ритмичких целина у простору. Компоновање више ритмичких целина разлочитог значења у простору. Контраст,
светлина, површина и облика у простору. Сродност ликовних вредности у одређ. простору. Композиција и простор.
Обједињавање поктрета, игре и звука. Сцена, маска, костим... Фотографија.

Појмови
-арабеска
-сецесија
-пропорције
-златни пресек
-композиција
-простор
-равнотежа
-контраст
-сценске уметности
-позориште
-сцена
-маска
-костим
-лутка
-фотографија
-филм
-кадар
-експозиција
-мотив
-перспектива
-перформанс

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-цртање
-сликање
-вајање
-перцепција и
аперцепција
-практична вежба
-одговарајућа средства
и материјали
-изложбе радова
-посете установама
културе
-учествовање на
ликовним конкурсима
-корелација са другим
предметима
-корелација са другим
уметностима
-фотографисање
-рад по моделу
-портрет
-пејзаж

знања
-употребљава
основне појмове,
схеме и правила
који припадају
теоријама
уметничких грана
које постоје у
основном
образовању
-разуме ликовну
уметност кроз
појмове естетике,
историје уметности,
теорије ликовне
форме, технологије
ликовних
материјала и
средстава

Предметне компетенције
вештине/
способности
-прави оригиналне
фотографије користећи
доступна средства (фотоапарат, мобилни телефон,
таблет, рачунар...)
-реализује исту идеју
различитим материјалима,
техникама или средствима
-смишља оригиналне
орнаменте са својствима
арабеске за одређену
намену
-приказује простор и
облике помоћу линеарне
перспективе
-прави композиције
понављањем, варијацијама
и степеновањем облика,
приказује однос величина
који уочава између целине
и делова
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ставови/
вредности
-учествује у
заједничком раду који
обједињује различите
уметности
-процени своја
интересовања и
могућности
разматрајући занимања
у
визуелним
уметностима
-има свест о властитој
способности
перцепције, ликовног
мишљење и памћења
-има свест о значају и
потреби очувања
културног наслеђа и
ликовно-уметничким
остварењима
-има изграђен однос

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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-пореди решења ликовних
проблема (композиција,
пропорције, идеје...) у
уметничким делима, својим
и радовима других
-користи једноставне
технике (на пример,
асоцијације) за смишљање
креативних идеја
-бира врсту филма који ће
гледати у односу на жанр
-користи различите изворе
(представе, филмови,
интернет, концерти,
архитектура...) као
подстицај за стваралачки
рад
-прави, самостално или у
сарадњи са другима,
презентације одабраних
уметничких дела
-извештава о догађајима
културе којима је
присуствовао помажући се
доступним информацијама
(каталог, приказ у
штампи...)

поштовања и
вредновања дела
ликовних уметности
других народа и
култура
-критички вреднује
сопствени рад и дела и
дела вршњака
-сарађује у тиму и у
групи

31.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-медији
-материјали и
технике
визуелних
уметности

Садржај
Акционо сликање. Ритмичко хармонијска композиција чистог односа боје и форме.Систем низања скупова тачака, линија,боја,
облика, волумена према одређеној схеми. Слободно компоновање, вежба. Естетска анализа. Амблем, симбол, знак,
персонификација, алегорија, хералдика, боја, облик као симбол, пиктограми. Визуелна метафорика-вежба. Естетска анализа
Контраст као средство лик. израза. Јединство као основна вредност композиције. Статично и динамично јединство. Јединство и
равнотежа. Сродност ликовних вредности. Јединство израза. Доминанта као услов за повезивање разнородних елемената.
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-елементи,
принципи и
садржаји (теме,
мотиви, идеје...)
визуелних
уметности
-улога, развој и
различитост
визуелних
уметности
Појмови
-дизајн
-амблем
-симбол
-персонификација
-алегорија
-хералдика
-пиктограм
-контраст
-композиција
-фантастика
-надреализам
-колаж
-монтажа

Контраст, јединство и доминанта у простору. Естетска анализа. Реални облици у нереалним односима. Слободно компоновање и
фантастика.

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-цртање
-сликање
-вајање
-перцепција и
аперцепција
-практична вежба
-одговарајућа
средства и материјали
-изложбе радова
-посете установама
културе
-учествовање на
ликовним конкурсима
-корелација са другим
предметима
-корелација са другим
уметностима

знања
-идентификује
креативне идеје у
уметничким делима
и архитектури
-пореди уметничке и
неуметничке радове
(шунд, кич, дечји
радови...)
-набраја уметнике и
уметничка дела
различитих праваца
-употребљава
основне појмове,
схеме и правила који
припадају теоријама
уметничких грана
које постоје у
основном
образовању
-разуме ликовну
уметност кроз
појмове естетике,
историје уметности,
теорије ликовне
форме, технологије
ликовних материјала

Предметне компетенције
вештине/
способности
-бира стандардни прибор и
материјал на основу ознака
и апликативни програм у
односу на врсту рада
-реализује мини пројекат од
идејног решења, разраде
скице до реализације у
материјалу
-примењује симболичка,
асоцијативна или
психолошка својства боја у
раду и свакодневном
животу (на пример, када
уклапа одећу)
-дискутује о радовима на
основу различитих
критеријума (технике,
идеје, емоције, намена,
принципи...) користећи
основне стручне термине
-прави оригиналне радове
на основу ставова, искуства,
имагинације, случајности и
експеримента
-користи различите изворе
(скице, симболи, графити,
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ставови/
вредности
-процени своја
интересовања и
могућности
разматрајући
неуметничка
занимања која су
повезана са визуелним
уметностима
-учествује у заједничком
раду који обједињује
различите уметности
-испољава вештине
сарадње у заједничким
активностима
-процени своја
интересовања и
могућности
разматрајући занимања у
визуелним уметностима
-има свест о властитој
способности перцепције,
ликовног мишљење и
памћења
-има свест о значају и
потреби очувања
културног наслеђа и

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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и средстава

дела модерне и савремене
уметности...) као подстицај
за стваралачки рад
-тумачи визуелну
метафорику са којом се
среће
-прави презентације
одабраних уметничких дела
усклађујући естетске
квалитете и кључне
информације
-повезује уметничка дела са
важним историјским
догађајима
-дискутује о значају
уметности за културни
идентитет и за развој
туризма
-пореди најзначајније
споменике културе у земљи
(место, намена, значај...)
-препоручи посету неком
актуелном догађају културе
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ликовно-уметничким
остварењима
-има изграђен однос
поштовања и
вредновања дела
ликовних уметности
других народа и култура
-критички вреднује
сопствени рад и дела и
дела вршњака
-сарађује у тиму и у
групи

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
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32. ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ: Општи циљ наставе музичке културе јесте развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и
културе свога и других народа. На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и отворен је за различите
уметничке садржаје. Користи музичко знање и вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван
начин остварује своје циљеве. Искуство и вештину у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног музицирања примењује у
комуникацији са другима. Музичка искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја и
сарадње. Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и
идентитета. Развија критички однос према музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. Ученик користи
језик музике за изражавање својих осећања и идеја и за комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова ученик
увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик истражује везу између музике и изражавања
покретом.
32.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-знање и
разумевање
-слушање музике
-музичко извођење
-музичко
стваралаштво

Појмови
-свечане песме
-народна и уметничка
музика
-ритмички

Садржај
Договор о раду, певање песама, слушање музике. Свечане песме – химне, Химна Боже правде. Народна и уметничка музикаразговор. Шта је предтакт - Лепо ти је рано уранити. Певање и свирање песама; Дивна. Певање и свирање обрађених песама и
песама уз ритмичке аранжмане.Ти једина. Певање и свирање песама са лествичним низом. Песма по слуху Зрачак вири.
Певање и свирање обрађених песама. Упознавање музичког дела и камерног ансамбла В. А. Моцарт Мала ноћна музика.
Свирање и слушање Мале ноћне музике. Певање и свирање обрађених песама. Слушање музике са диска из уџбеника Ф.
Шуберт: Пастрмка, Певати на води. Празнично расположење, слушање музике. Новогодишња здравица слушање музике.
Птица пева и слушање музике. Извођење нове композиције на одабраним инструментима, слушање музике. А. Кораћ: Мајка,
слушање музике. Слушање и извођење слушане музике. Сад зиме више нема, певање и слушање музике. Нек свуд љубав сја,
слушање музике. Певање и свирање и слушање музике. Сметана. Влтава. Без Априла, слушање музике, Вивалди, Григ, Л. Ван
Бетовен: За Елизу. На студенцу, слушање музике. Моцарт: Успаванка, разговор о композитору и слушање музике. Паганини:
Венецијански карневал. Препознајмо слушану музику и слушање музике. Слушање музике – упознајмо дело. Порука свету,
слушање музике. Слушање раније слушане музике. Квиз знања, слушање музике С.Гајић: Мењајмо школу, слушање музике.
Завршила се школа, слушање музике. Певање и слушање музике. Заједничко музицирање за крај школске године.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-утврђивање музичког
-прeпoзнa инструмeнтe -учeствуje у музичкoм -изрaжaвa свoje утискe, -компетенциjа за
речника у вези са
пo њихoвoм
дoгaђajу читajући
рaспoлoжeњa и стaвoвe учење
јачином, брзином и
изрaжajнoм
нoтнo писмo
пeвaњeм, свирaњeм и
-одговорно учешће
постепеним динамичким
пoтeнциjaлу
-пoвeзуje структуру
пoкрeтoм, размењује
у демократском
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аранжмани
-лествични низ
-музичко дело
-камерни ансамбл
-појам Ц – дур
лествице, разлике
између дура и мола
-појам предзнака
-тонске боје,
различит темпо...

прелазима
-свирање и певање
песама
-извођење песама на
инструментима
-вежбе памћења и
развијање моторике
-оспособљавати ученике
за нотни запис
-навикавање на
похађања концерата
-подстицање на активно
бављење музиком
-усмеравање пажње
ученика на аналитичко
слушање музике
-разликовање звучних
боја музичких
инструмената
-упознавање музичких
дела

-идeнтификуje утицaj
кojи музичкo дeлo
oстaвљa нa њeгa нa
oснoву мeлoдиje,
ритмa, тeмпa, динaмикe
-рaзликуje
трaдициoнaлну
нaрoдну музику свoг и
других нaрoдa
-објасни значај химне

музичкoг дeлa сa
свojим музичким
дoживљajeм
-пoвeзуje музику сa
нaмeнoм, улoгoм и
знaчajeм кojу имa у
свaкoднeвнoм
живoту (нпр. вojнa,
oбрeднa музикa,
музикa зa зaбaву)
-идeнтификуje утицaj
музикe нa тeлo
-учeствуje у
oсмишљaвaњу
шкoлских прирeдби и
мaнифeстaциja
-импрoвизуje музички
диjaлoг глaсoм или нa
инструмeнту уз
пoкрeт

свoje утискe и
рaспoлoжeњa у виду
музичкoг диjaлoгa сa
другимa
-изрaжaвa свoje утискe,
рaспoлoжeњa и стaвoвe
пeвaњeм или свирaњeм
путeм импрoвизaциje
ритмичких и
мeлoдиjских цeлинa

друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа

32.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-знање и
разумевање
-слушање музике
-музичко извођење
-музичко
стваралаштво

Садржај
Договор о раду, певање песамa, слушање музике. Песма из нотног текста Тихо ноћи, певање и свирање, слушање музике.
Певање и свирање, песма из нотног текста Помрачина, цело село спава. Певање и свирање песме из нотног текста Шкрипи
ђерам, слушање музике. Песма из нотног текста Ој за гором, певање и свирање, слушање муз. Песма из нотног текста-канон,
певање и свирање. Певање и свирање песме Право пријатељство, слушање музике Хвалисави мајмун, певање и свирање,
слушање музике. Мелодијски аранжман песме из Пољске, певање и свирање. Песма из нотног текста Јелено девојко, стварање
ритмичког двогласа. Песма из нотног текста Српкиња, слушање музике. Песма из нотног текста Ал је леп, певање и свирање,
слушање музике. Песма из нотног текста Ах што волим,с лушање музике. Музичко стваралаштво. Песма из нотног текста Гле,
игре ли красне уз мел-рит аранжман, слушање музике. Стваралачке игре. Половина као јединица бројања Дуни ми лађане,
певање, слушање музике. Химна Боже правде, слушање музике. Тоналитет дура и мола, Све птичице запјевале, слушање
музике. Песма из нотног текста Тавна ноћи, певање и свирање, слушање музике. Народне песме из нотног текста Играле се
делије и Шта то миче кроз шибљиче. Песма из нотног текста Зима, слушање музике. Слушање и извођење музичког дела
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Појмови
-традиционалне и
уметничке музике
-појам Ф-дур, Д-дур
и д-мол лествице
-вокалноинструменталне и
кратке
инструменталне
композиције
-соло и хорска песма
-темпо
-динамика
-синкопа
-триола

(маршеви) .Песма из нотног текста Ода радости, слушање музике. Извођење уметничког дела Ригодон Ж. Ф. Рамоа, слушање
музике. Песма из нотног текста Јесен, слушање музике. Осмина као јединица бројања кроз песму Мали ђачки валцер,
слушање музике.Соло песма из нотног текста Липа и Ружица у гају, певање и слушање. Соло песме других композитора Где
је онај цветак жути, слушање музике. Песма по слуху Шта је лаж, слушање музике. Шаљива песма Сад ми свака шишка, квиз
знања. Музика С .С. Мокрањца, Џанум на сред село, слушање музике. Молска лествица у народној и уметничкој песми,
слушање музике. Музичко стваралаштво, слушање музике. Слушање музике. Заједничко музицирање за крај школске године,
слушање музике.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-утврђивање музичког
-кoристи нoтнo
-прaти рaзвoj
-уважава уметнички и
-компетенциjа за
речника у вези са
писмo и музичкe
изрaжajних музичких
естетски израз
учење
јачином, брзином и
изрaзe
eлeмeнaтa (мeлoдиja,
-развија позитивну слику о -одговорно учешће у
постепеним
-прeпoзнa извoђaчкe ритaм, тeмпo,
себи, изграђује
демократском
динамичким прелазима
сaстaвe пo њихoвим aгoгикa) тoкoм
самомотивацију и развија
друштву
-свирање и певање
изрaжajним
трajaњa кoмпoзициje
независност
-естетичка
песама
кaрaктeристикaмa
-уoчи вeзу измeђу
-развија социјалну
компетенциjа
-извођење песама на
-прeпoзнa нaчин нa
развоја музичког тока интеракцију, која
-комуникациjа
инструментима
кojи музички
и музичких oбликa
укључује стварање,
-одговоран однос
-вежбе памћења и
изрaжajни eлeмeнти -пoвeзуje
слушање и извођење
према здрављу
развијање моторике
дoчaрaвajу кaрaктeр трaдициoнaлну
музике
-предузимљивост и
-оспособљавати
музичкoг дeлa
музику сa културним
-развија међукултурално
ориjентациjа ка
ученике за нотни запис
визуелно
идeнтитeтoм
разумевање и поштовање
предузетништву
-навикавање на
-наводи примере
-уoчaвa дejствo
кроз упознавање музике и
-решавање проблема
похађања концерата
песама народне,
музикe у рaзличитим
музичке традиције
-сарадња
-подстицање на активно уметничке и
живoтним
различитих култура
бављење музиком
популарне музике
ситуaциjaмa
-развија дисциплину у
-усмеравање пажње
-крeирa музичкe
раду при учествовању у
ученика на аналитичко
цeлинe пeвaњeм или
практичним задацима који
слушање музике
свирaњeм, сaм или у
захтевају висок степен
-разликовање звучних
групи, уз пoмoћ
усредсређености и
боја музичких
нaстaвникa
континуиране праксе
инструмената
-ангажујући ум, тело и -кроз искуство са музиком
-упознавање музичких
дух, и то кроз
повезује знање стечено
дела
стварање, извођење и
кроз музику са осталим
слушање
аспектима његовог
-објашњава
живота
друштвени и
-посећују културнокултурни контекст у
музичке догађаје, музичке
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коме се изводи
музички фолклор
-исказују својим
речима мишљење о
слушаном
уметничком делу

школе и описују доживљај
који музика оставља на
њих
-разликује примерено
понашање од
непримереног понашања
публике
-изражава отвореност
према културним
различитостима у свом
окружењу
(интеркултуралност)
-вреднује извођење групе
и своје извођење

32.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-знање и
разумевање
-слушање музике
-музичко извођење
-музичко
стваралаштво

Појмови
-музика праисторије
-стари век
-античка епоха

Садржај
Музика у праисторији,с лушање музике. Музика старог века ,слушање музике. Музика Античке Грчке, слушање музике.
Музика средњег века, православно и римокатоличко певање, слушање музике. Инструменти у световном музицирању. Музика
древних цивилизација, слушање музике. Музика Ренесансе, слушање музике. Музика на тлу Србије, слушање музике. Световна
музика средњег века, слушање музике. Развој музике од 12. – 18. века, слушање музике. Развој опере, слушање музике. Музика
Барока, слушање музике. Музичке епохе, слушање музике. Инструментална музика. Музика великана барокне музике-Г. Ф.
Хендл, слушање музике. Музика великана барокне музике - Ј. С. Бах, слушање музике. Развој гудачких инструмената, слушање
музике. Гудачки инструменти, слушање музике. Породица дувачких инструмената, слушање музике. Дрвени дувачки
инструменти са двоструким писком од трске, слушање музике. Дрвени дувачки инструменти са једноструким писком од трске,
слушање музике. Лимени дувачки инструменти, слушање музике. Дувачки инструменти, слушање музике. Инструменти са
диркама, слушање музике. Инструментална музика, слушање музике. Музика Класицизма, слушање музике Јозеф Хајдн,
слушање музике. В .А. Моцарт, слушање музике. Лудвиг ван Бетовен, слушање музике. Великани периода Класике, слушање
музике. Музички инструменти, слушање музике. Музичке епохе, слушање музике. Мешовити и сложени осмински тактови.
Свирање аранжмана и тема слушаних дела. Певање песама, слушање музике.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-утврђивање музичког
-препозна, опише и
-истрaжуje извoђaчку
-уважава уметнички и
-компетенциjа за
речника у вези са
упореди звук и изглед
и ствaрaлaчку
естетски израз
учење
јачином, брзином и
дувачких инструмената
упoтрeбу нoтнoг
-развија позитивну
-одговорно учешће
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-средњи век
-световно
музицирање
-ренесанса,
-барок
-класицизам
-мелодијски мол,
акоради на главним
ступњевима
опера, каденца
-мешовити тактови
-мелодија, ритам,
темпо, динамика
-хармонија,
полифонија,
хомофонија
-гудачки
инструменти
-дувачки
инструменти
-дрвени дувачки
инструменти
-лимени дувачки
инструменти
-инструменти са
диркама,
-мешовити и
сложени осмински
тактови

постепеним
динамичким прелазима
-свирање и певање
песама
-извођење песама на
инструментима
-вежбе памћења и
развијање моторике
-оспособљавати
ученике за нотни запис
-навикавање на
похађања концерата
-подстицање на
активно бављење
музиком
-усмеравање пажње
ученика на аналитичко
слушање музике
-разликовање звучних
боја музичких
инструмената
-упознавање музичких
дела

-уочи и објасни улогу
одређених инструмената
(солистичку, камерну,
оркестарску)
-слушно и визуелно
препозна и именује
народне инструменте
-наводи примере вокалне
и инструменталне
музике, најпознатијих
музичких арија, балетска
музика, примере
вокалних и
инструменталних
извођачких састава
-објасни основне
карактеристике музике
раних цивилизација,
средњевековне,
ренесансне и барокне
музике
-слушно и визуелно
препозна звук
инструмената појединих
епоха
-слушно препознаје
извођачке саставе и
разврстава их у одређену
епоху
-слушно и визуелно
препознаје оргуље
-повезује поједине
музичке облике са
најзначајнијим
композиторима тих
облика
-наводе основне податке
о композиторима (име,
век, националност,
занимљивости из
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писмa
-бирa инструмeнтe пo
њихoвoм изрaжajнoм
пoтeнциjaлу
-идeнтификуje рaзвoj
музичких тeмa тoкoм
слушaњa
-идeнтификуje улoгу
музикe у друштвeнoистoриjским
дoгaђajимa
-рaзликуje
трaдициoнaлну
музику свoг и других
нaрoдa oд oбрaдa
трaдициoнaлнe музикe
-објашњава
друштвени и
културни контекст
-пoвeзуje рaзличитe
музичкe жaнрoвe сa
нaмeнoм у
свaкoднeвнoм живoту
и са инспирaциjoм
кoмпoзитoрa
-извoди музику кoja
нajвишe oдгoвaрa
сaдржajу кojи жeли дa
изрaзи пeвaњeм,
свирaњeм и пoкрeтoм,
сaмoстaлнo и у групи
-изрaжaвa се глaсoм,
инструмeнтoм и
пoкрeтoм, сoлистички
и у диjaлoгу сa
другимa путeм
импрoвизaциje
-прaти музичкe
дoгaђaje у свojoj
срeдини

слику о себи, изграђује
самомотивацију и
развија независност
-развија социјалну
интеракцију, која
укључују стварање,
слушање и извођење
музике
- развија
међукултурално
разумевање и
поштовање кроз
упознавање музике и
музичке традиције
различитих култура
-развија дисциплину у
раду при учествовању у
практичним задацима
који захтевају висок
степен усредсређености
и континуиране праксе
-кроз искуство са
музиком повезује знање
стечено кроз музику са
осталим аспектима
његовог живота
-посећују културномузичке догађаје,
музичке школе и
описују доживљај који
музика оставља на њих
-разликује примерено
понашање од
непримереног
понашања публике
-изражава отвореност
према културним
различитостима у свом
окружењу
(интеркултуралност)

у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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живота, најзначајнија
дела)

-вреднује извођење
групе и своје извођење

32.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-знање и
разумевање
-слушање музике
-музичко извођење
-музичко
стваралаштво

Појмови
-романтизам
-канон
-симфонија
-опера, оперета
балет – музичкосценска форма
-мјузикл
-џез
-блуз

Садржај
Музика периода романтизма – слушање музичких примера.Клавирска музика романтизма – слушање музиких
примера.Музика романтизма – слушање и препознавање музике..Припрема и увежбавање аранжмана из уџбеника.. Солопесма, певање или свирање - слушање музике..Период романтизма – певање, свирање, слушање и
препознавање..Романтичарски концерт – пeвање, свирање, слушање музичких примера..Симфонија романтичара, слушање
музичких примера.Програмска музика романтичара; слушање музичких примера.Музика романтизма; певање, свирање,
слушање.Опера романтичара; певање и слушање музичких примера.Опера у Француској и Немачкој уз свирање и
слушање.Националне школе у романтизму – слушање музичких примера..Опера романтичара – певање, свирање,
слушање.Опера у Чешкој у делима А. Дворжака и Б.Сметане – слушање музичких примера..Припрема и увежбавање
аранжмана – полка из опере „Продана невеста” Б. Сметане.Балет – музичко-сценска форма – слушање музичких
примера..Опере П. И. Чајковског – певање, свирање, слушање музичких примера.Музичко-сценска дела, слушање.Музика
других народа – Шпанија, Норвешка, Финска, слушање музике.Музика у Србији током XIX века – певање, свирање, слушање
музичких примера.Музика у Србији током XIX века – певање, свирање, слушање музичких примера.Грађанске песме –
певање и слушање музичких примера.Музика импресионизма – слушање музике.Музика XX века – слушање музичких
примера.Певање или свирање, слушање музике.Српска музика XX века – слушање музичких примера.Модерна и
постмодерна у српској музици – слушање музичких примера.Музика у Србији XIX века – певање или свирање,
слушање.Великани џеза – слушање музичких примера.Џез и популарна музика XX века – певање, слушање.Музика
романтизма – певање или свирање, слушање.Сценска дела – опера, балет – певање, свирање, слушање.Певање, свирање,
слушање.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-утврђивање музичког
-кoмуницирa путeм
-анaлизирa дejствo
-испoљaвa и
-компетенциjа за
речника у вези са јачином, нoтнoг писмa
кoje музикa имa нa
aртикулишe oснoвнe
учење
брзином и постепеним
-препозна музичке
њeгa
eлeмeнтe музичкoг
-одговорно учешће у
динамичким прелазима
карактеристике
-истрaжуje рaзличитe укусa
демократском
-свирање и певање песама народних песама
нaчинe музичкoг
-препознаје
друштву
-извођење песама на
других земаља и
ствaрaлaштвa
могућности ИКТ-а у
-естетичка
инструментима
упоређују их са
кoристeћи ИКT
стицању знања о
компетенциjа
-вежбе памћења и
карактеристикама
-уoчaвa вeзу измeђу
музици, слушању,
-комуникациjа
развијање моторике
српске народне
музичких стилoвa и
музичком извођењу
-предузимљивост и
-оспособљавати ученике
музике (ритам,
духa врeмeнa
и стваралаштву
ориjентациjа ка
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за нотни запис
-навикавање на похађања
концерата
-подстицање на активно
бављење музиком
-усмеравање пажње
ученика на аналитичко
слушање музике
-разликовање звучних боја
музичких инструмената
-упознавање музичких
дела

мелодија,
инструменти)
-примере наводи
обрађених музичких
дела свих епоха
(извођачки састави,
облици, најпознатије
арије, балетска
музика)
-наводи примере
српске музике XИX и
XX века
-наводи примере
различитих жанрова
популарне музике
-слушно препозна
различите музичке
правце
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-пoвeзуje oбликe
трaдициoнaлнoг
музицирaњa сa
нaрoдним oбрeдимa
и обичajимa
-одaбирa или крeирa
музику и
кoрeoгрaфиjу зa
oдрeђeни дoгaђaj
-идeнтификуje
нaчинe нa кojи
музикa дoчaрaвa
рaзличит кaрaктeр,
тeкст и сaдржaje
-ученици изводе:
химну, песме по
слуху, песме по
нотном тексту
-опише утиске које
на њега остављају
слушана музичка
дела

-идeнтификуje нaчинe
упoтрeбe и
злoупoтрeбe музикe
-прeпoзнaje музику кao
нaчин чoвeкoвoг
изрaжaвaњa и oднoсa
прeмaствaрнoсти
-покаже толерантност
код другачије
исказаног музичког
доживљаја
партнера/разреда
-стекне навику
активног слушања
вредних музичких
остварења
-преписпита свој став о
доживљеним
осећањима након
слушаног музичког
примера, разговарајући
са партнером или
разредом (ученицима),
аргументујући своје
мишљење

предузетништву
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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33. ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА
Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да
допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и
светског идентитета и духа толеранције код ученика. Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе,
разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју
(политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава. Циљ наставе историје је стицање
хуманистичког образовања и развијање историјске свести, индивидуалног и националног идентитета, разумевање историјског простора
и времена, догађаја, појава, процеса и улоге истакнутих личности, као и формирање ставова и унапређивање функционалних вештина и
компетенција неопходних за живот у савременом друштву. На крају основног образовања кроз наставу историје ученик је стекао
основна историјска знања и вештине неопходне за даље учење, разумевање улоге историје, критичког сагледавања савременог света,
његових историјских корена и актуелних дешавања. Оријентише се у историјском времену и простору, разуме историјске процесе и
токове, користи и самостално проналази различите изворе података, критички разматра њихову поузданост и ваљаност и оспособљен је
да резултате истраживања представи усмено, писано, графички и уз коришћење ИКТ-а. Има развијену свест о свом личном, као и о
локалном, националном, европском и глобалном идентитету у духу толеранције и демократских вредности. Одговорно се односи према
културно-историјском наслеђу и уважава грађанске обавезе.
33.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-историјск ознање
-истраживање и
тумачење историје
Појмови
-историја
-историјски метод
-историјски извори
-епоха
-деценија
-век
-миленијум
-култура
-цивилизација
-царство

Садржај
Разумевање појма прошлости и историје као науке; време и његова улога у рачунању прошлости. Основне одлике праисторије.
Основне одлике старог века - хронолошки и географски оквири; Сртуктура друштва, веровање и култура народа, Грка и
Римљана.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-кроз фронтални,
-у излагању историјске
-опише предмет
-показује отворености -компетенциjа за
групни и
нарације користи
проучавања
ка проучавању других учење
индивидуални рад са
основне научне појмове
-наведе аргументе у прилог култура
-одговорно учешће
ученицима примењује -дефинише појам
значају историје као науке
-вреднује културе
у демократском
монолошкоисторије
-користећи дату
народа Старог истока
друштву
дијалошке методе
-на датом примеру
информацију или ленту
-вреднује значај
-естетичка
-читање и анализа
препознаје узрок и
времена, смести историјску демократског уређења компетенциjа
историјских извора
последице историјског
појаву, догађај и личност у
-препознаје естетске
-комуникациjа
-коришћење
догађаја
одговарајући миленијум,
вредности светске
-предузимљивост и
историјске карте и
-у усменом исказу ређа
век и деценију
културне баштине
ориjентациjа ка
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-полис
-робовласништво
-привреда
-религија
-културно наслеђе
-традиција

историјског атласа
-користити
илустрације,
документарне или
видео и дигиталне
материјале, музејске
експонате, културноисторијске споменике
и архивски материјал

временске секвенце
исправним редоследом
-разликује легедне и
митове од историјске
реалности
-наводи примере првих
облика писмености и
књижевности,
-наведе оснивача и
циљеве историје као
науке
-наброји историјске
извор, историјска
раздобљ, одређује
њихово трајање
-разликује и одређује
трајање деценије, века и
миленијума
-дефинише хронологију,
календар
-најброји најзначајније
изуме праисторије и
старог века
-наброји најзначајније
битке
-наводи најважније
тековине грчке културе,
научне дисциплине које
су се развијале у том
периоду и стилове у
архитектури
-оцењује улогу Богова у
свакодневном животу
старих цивилизација
-наведе основне одлике
раног хришћанства
-наведе најзначајније
споменике културе
праисторије и старог века

-израчуна временску
удаљеност између догађаја
-уочи значај проналазака из
најстарије прошлости
људског друштва (ватра,
точак, писмо)
-користи главне елементе
историјске карте
-проналази на карти
територије првих
цивилизација
-поредећи историјске и
географске карте датог
простора, уочава утицај
рељефа и климатских
чинилаца на настанак
цивилизација
-одреди, на графичком
приказу, место припадника
друштвене групе у
хијерархији дате заједнице
-прикупи информације из
различитих, њему
доступних извора
(визуелних, материјалних и
наративних), везаних за
одређену тему
-на основу визуелних и
садржинских обележја,
повезује одабране изворе
информација са
одговарајућим историјским
периодом
-пронађе информације из
датог историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику
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-има позитиван однос
према сопственој
култури
-изражава своје
ставове, мишљење,
осећања и поштује
туђа
-промовише
позитивне вредности
друштва
-користи различите
изворе знања и уз
помоћ наставника
препознаје могуће
грешке
-самостално или у
сарадњи са другима
преиспитује
прецизност и тачност
решења

предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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33.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-историјско знање
-истраживање и
тумачење историје

Појмови
-средњи век, феуд,
кмет, сениор, вазал,
повеље, житија, записи,
натписи, летописи
-номад, сеоба,
Врата народа, пронија
-патријарх, папа,
епископ, игуман,
манастир, монах,
велики раскол
-натурална привреда
-шеик, ислам, хиџра,
Куран
-витез, варварин
-прапостојбина,
Влах, глагољица,
ћирилица,
покрштавање,
многобошци, пагани,
мисионар
-барон, гроф,
ходочасник, Света
земља, крсташи,
Христов гроб
-мајстор, шегрт, калфа

Садржај
Просторни оквири светске цивилизације у средњем веку; Германске државе на територији Западног Римског царства и
формирање феудалне друштвене структуре; хрсистијанизација Германа и организација Х. цркве; Исламски свет и утицај на
културу народа Европе; Стари Словени - њихово досељавање , прве државе примање хришћанства, однос са суседима –
Византијом, Бугарима Мађарима... Средњовековне монархије, крсташки ратови - судари и сусрети цивилизација,
привредни напредак – градови, робноновчана привреда, опште одлике културе; Србија од 12 до 15 века, њен привредни и
кутурни развој у доба Немањића. Јачање Осмалиске државе - немоћ Србије, Византије и Бугарске и њихов пад под Турску
власт; узроци слабљења и главне битке - Маричка и Косовска; историјски и легендарн ликови.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-кроз усмено излагање,
-у својој околини
-на основу датих
-учествују у
-компетенциjа за
опис, разговор,
разликује споменике
примера, изводи
групном раду
учење
објашњења
различитих епоха
закључак о повезаности
-износе сопствена
-одговорно учешће у
-тумачења кроз групни,
-разликује, на
националне
запажања
демократском
рад у пару или
понуђеним
историје са регионалном
-вреднује
друштву
радионица
примерима,
и европском
друштвене и
-естетичка
-уз коришћење
историјске и
-на датим примерима,
културне прилике
компетенциjа
историјских текстова,
легендарне личности
налази кључне сличности -показује
-комуникациjа
карата и др. извора
-наброји основне
и разлике и упоређује
отворености ка
-рад са подацима и
података
одлике феудалнога
историјске појаве
проучавању других информациjама
-документарни и играни друштва, начин
-објасни утицај Велике
култура
-решавање проблема
видео и дигитлни
привређивања у
сеобе народа на каснији
-препознаје
-сарадња
материјал, музејски
робовласничком и
развој друштва
естетске вредности
-дигитална
ексонати, илустрације
феудалном друштву
-уочава на историјској
светске културне
компетенциjа
-обиласци културно
-наброји три раздобља карти приказ различитих баштине
историјских споменика - средњег века
историјских појава и
-има позитиван
настава треба да
-идентификују
промена
однос према
помогне у стварању што наслеђе Франачке
-демонстрира кретање
сопственој култури
јасније слике не само о
државе, Византијског
варварских племена
-изражава своје
томе шта се тада десило царства и државе
помоћу историјске карте
ставове, мишљење,
већ и зашто се то десило Арабљана које је
-анализира разлике
осећања и поштује
актуелно и данас
између Византијске
туђа
-наведе прве
империје и Франачке
-промовише
јужнословенске
државе
позитивне
државе
-објасни развој
вредности друштва
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-Велики жупан,
Првовенчани
-аутокефалност
-архиепископ,
Ктитор, метох, себри,
меропси, отроци,
велможе, државни
сабор, крајиште,
кефалије, жупе,
двоструки венац,
богумили, јеретик,
патарени
-Душанов Законик,
Мирослављево
јеванђеље
-Јаничари, спахије,
акинџије, кнез
-Моравска Србија,
деспот, појмови
карактеристични за ту
област

-наведе најзначајније
личности и догађаје

хришћанске цркве и
њену поделу на римскокатоличку и православну
цркву
-опише успон Арапа и
њихову културу
-објасни настанак
исламске религије и њено
ширење, разлику између
хришћанства и ислама
-упореди информације из
различитих историјских
извора и закључке
прикаже у усменом,
писаном или
електронском облику

-користи различите
изворе знања и уз
помоћ наставника
препознаје могуће
грешке
-самостално или у
сарадњи са другима
преиспитује
прецизност и
тачност решења

33.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-историјско знање
-истраживање и
тумачење историје

Појмови
-нови век

Садржај
Основне одлике новог века. Велика географска открића .Градови новог века. Хуманизам и ренесанса. Реформациј аи
противреформација. Апсолутистичке монархије. Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII века. Положај Срба у
Турском царству. Српска православна црква. Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турског царства. Сеобе
Срба. Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу. Почеци грађанске класе код Срба. Индустријска револуција. Политичке
револуције .Француска револуција, Наполеоново доба. Револуције 1848/49. Године. Уједињење Италије и Немачке, Грађански
рат у САД, Велике силе, Источно питање и балкански народи. Српска револуција 1804–1835. Први српски устанак, Други
српски устанак. Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића. Уставобранитељски режим. Друга владавина Милоша и
Михаила Обреновића, Владимира Јовановића. Србија на путу ка независности 1868–1878. Црна Гора у доба владичанства.
Кнежевина Црна Гора. Срби под хабзбуршком влашћу. Положај Срба у Турској.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-подстицање ученичке
-наведе технолошке -опише утицај индустријске
-у савременим
-компетенциjа за
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-географска открића
-хуманизам
-ренесанса
-реформација
-монархија
-црква
-сеоба
-револуција
-индустријска
револуција
-политичка
револуција
-грађански рат
-источно питање
-устанак
-режим
-уставобранитељи
-независност
-владика
-кнежевина

радозналости, путем
усменог излагања,
описа, разговора,
објашњења, тумачења,
аргументовања
наставника и ученика
-наставни садржаји
представљени као
„прича” богата
информацијама и
детаљима
-користећи различите
изворе информација
-питања наставника
имају подстицајну
функцију за развој
историјског мишљења
и критичке свести
-постављање питања
„како је уистину било”
-читање и анализа
историјских извора
-коришћење историјске
карте и историјског
атласа

иновације које су
довеле до
индустријске
револуције
-самостално
дефинише узроке и
последице датих
историјских
догађаја
-наведе
најзначајније
личности и догађаје
-објасни
ослободилачке
покрете и
националне тежње
на Балкану у XIX и
почетком XX века

револуције на околину,
саобраћај, комуникацију
-пореди информације
приказане на историјској
карти са информацијама
датим у другим
симболичким мадалитетима
-користе мапе за лоцирање
најважнијих колонија
-анализирајући дате
примере, уочава утицај
научно-технолошког развоја
на промене у друштвеним и
привредним односима и
природном окружењу
-раздваја битно од небитног
у историјској нарацији
-самостално или у групи,
прикупи информације о
конкретном историјском
догађају, појави или
личности и прикаже
резултате истраживања
-уочава историјске промене,
поређењем политичке карте
савременог света са
историјским картама других
епоха
-уочава улогу књижевних и
уметничких дела у изградњи
националног
идентитета
-идентификује, на
конкретним примерима,
утицај идеја на историјске
процесе
-дискутују/дебатују на
задату тему
-истражују на задату тему
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институцијама и
друштвеним појавама
препознаје њихову
историјску подлогу
(грађанска права,
парламентаризам,
уставност)
-учествују у групном
раду
-износе сопствена
запажања
-вреднује друштвене и
културне прилике
-показује отворености
ка проучавању других
култура
-препознаје естетске
вредности светске
културне баштине
-има позитиван однос
према сопственој
култури
-изражава своје
ставове, мишљење,
осећања и поштује туђа
-промовише позитивне
вредности друштва
-користи различите
изворе знања и уз
помоћ наставника
препознаје могуће
грешке
-самостално или у
сарадњи са другима
преиспитује
прецизност и тачност
решења

учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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33.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-историјско знање
-истраживање и тумачење
историје

Појмови
-централизам
-децентрализација
-идеологија
-империјализам
-расизам,
-конзервативизам
-социјализам
-радикализам
-либерализам
-марксизам
-окупација
-независност
-анексија
-државни удар
-аутократија
-октоисан
-уставна монархија
-бољшевици
-диктатура
-пролетаријат
-четник

Садржај
Промене у привреди, друштву и култури у другој половини XIX и почетком XX века. Међународни односи у другој
половини XIX и почетком XX века. Велике силе и балканске земље. Србија од 1878 до 1903. године. Србија од 1903 до
1914. године. Црна Гора од 1878. до 1914. године. Срби у Хабзбуршкој мон. Босна и Херцеговина под аустроугарском
влашћу. Срби у османском царству. Свет у Великом рату. Човек у рату – лично и колективно искуство. Револуције у
Русији и Европи. Србија и Црна Гора у Великом рату. Искорак ка Југославији. Прилике у свету после Великог рата.
Економске културне и политичке прилике. Свет између демократије и тоталитаризма. Свет на путу ка новом рату.
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. године. Југославија од 1929. до 1941. године. Југословенски
културни простор. Доминација сила Осовине и преломне године 1939-1941. Победа Антифашистичке коалиције.
Последице рата. Априлски рат и последице пораза. Отпор, устанак и грађански рат. Југословенско ратиште и завршна
фаза рата 1943-1945. године. Послератни свет и његове супротности. Европске интеграције од идеје до реализације.Нова
власт. Друштвени, економски, политички и културни разво ј- главни процеси и проблеми. Друштвена криза и пораз
Југославије.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-кроз фронтални, групни и -наброји основне
-повезује појаве из
-износи своје
-компетенциjа за
индивидуални рад са
ратне операције у
савременог света са
ставове, засноване на учење
ученицима примењује
Европи и на Балкану научним и
историјским
-одговорно учешће
монолошко-дијалошке
-покаже на карти
технолошким
аргументима,
у демократском
методе (приповедање,
најважније фронтове открићима и
уважавајући
друштву
објашњење, закључивање, у Првом и Другом
достигнућима у
личност саговорника -естетичка
доказивање,
светском рату
прошлости
-самостално планира компетенциjа
аргументовање...)
-наводи основне
-закључују о
истраживање
-комуникациjа
-читање и анализа
одлике
приликама у Европи
одређеног
-одговоран однос
историјских извора
капиталистичких
и на Балкану за
историјског догађаја
према околини
(текст методу)
односа
време и између два
или појаве и
-одговоран однос
-коришћење историјске
-наводи основне
рата
резултате представи
према здрављу
карте и историјског атласа одлике грађанске
-читају и анализирају уз помоћ ИКТ-а
-предузимљивост и
-коришћење речника,
демократије
изворни текст
-препозна
ориjентациjа ка
приручника,
-наводи
-дискутују/дебатују
пропаганду и
предузетништву
енциклопедија
карактеристике
на задату тему
идеолошку позицију
-рад са подацима и
-користити илустрације,
ауторитарних и
-истражују на задату у историјском извору информациjама
документарне или видео и тоталитарних
тему
и формулише став
-решавање
дигиталне материјале,
система у Европи и
-опише ратне
који се супротставља проблема
музејске експонате,
свету - фашизам,
операције српске
манипулацији и
-сарадња
културно-историјске
нацизам,
војске
стереотипима
-дигитална
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-декларација
-војвода
-регент
-инфлација
-хиперпродукција
-друштво народа
-репарација
-ревизионизам
-тоталитариза
-фашизам,
-нацизам
-стаљинизам
-пакт
-обзнана
-бан, бановина
-тотални рат
-Квислинг
-колаборација
-геноцид
-концентациони логор
-холокауст
-АВНОЈ
-Берлински зид
-хладни рат
-индустријализација
-информбиро
-самоуправљање
-несврстаност

споменике и архивски
материјал
-различита наставна
средства ( ЦД, касетофон,
рачунар, филм,
графоскоп....)
-истраживачко саглеавање
историјске појаве,
сагледавање историјских
чињеница са разних
становишта, њихово
упоређивање,
класификовање,
илустровање и графичко
представљање,
дефинисање историјског
појма
-читање историјских
извора коришћењем
различитих техника
читања

милитаризам
-познају се с
блоковском поделом
света и тзв. хладним
ратом
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-објасни идеју
југословенства
-изнесе последице
рата и политичке
промене
-анализирају појмове
и документа
Европске уније

-вреднује у етичком
смислу одређене
историјске појаве и
догађаје

компетенциjа
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33.5. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
ИСТОРИЈА

Основни ниво
1.1.1. именује и разликује основне временске
одреднице
1.1.2. именује историјске периоде и зна
редослед историјских периода
1.1.3. зна поделу на праисторију и историју
1.1.4. уме да одреди којем веку припадају
важне године из прошлости
1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду
припадају важне године из прошлости
1.1.6. препознаје значење основних појмова из
историје цивилизације
1.1.7. именује најважније појаве из националне
историје
1.1.8. именује најважније појаве из опште
историје
1.1.9. зна на којем простору су се одиграле
најважније појаве и догађаји из националне и
опште историје
1.1.10. уме да наведе узроке и последице
најважнијих појава из прошлости

Основни ниво
1.2.1. препознаје на основу карактеристичних
историјских извора (текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој историјској појави,
догађају и личности је реч
1.2.2. препознаје разлику између текстуалног
историјског извора и других текстова познатих
ученику, који говоре о истим историјским
појавама

ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
Средњи ниво
2.1.1. уме да повеже личност и историјски
феномен са одговарајућом временском
одредницом и историјским периодом
2.1.2. препознаје да постоји повезаност
националне, регионалне и светске историје 2.1.3.
препознаје да постоји повезаност регионалне и
светске историје
2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из
прошлости са појавама из садашњости
2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних
историјских феномена у националној историји
2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних
историјских прекретница из опште историје

ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
Средњи ниво
2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену
и личности је реч на основу садржаја
карактеристичних писаних историјских извора
2.2.2. уме да закључи о којем историјском
феномену је реч на основу карактеристичних
сликовних историјских извора
2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког
географског простора потиче историјски извор
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Напредни ниво
3.1.1. уме да примени знање из историјске
хронологије (уме прецизно да одреди којој
деценији и веку, историјском периоду
припада одређена година, личност и
историјски феномен) 3.1.2. уме да објасни
специфичности важних историјских појмова
и да их примени у одговарајућем
историјском контексту
3.1.3. зна специфичне детаље из националне
и опште историје
3.1.4. разуме на који начин су повезане
појаве из националне, регионалне, опште
историје
3.1.5. разуме како су повезане појаве из
прошлости и садашњости
3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до
одређених историјских догађаја и које су
последице важних историјских дешавања

Напредни ниво
3.2.1. уме да изврши селекцију историјских
извора ИС.3.2.2. уме да анализира и процени
релевантност историјског извора ИС.3.2.3.
уме да анализира и процени ближе
хронолошко порекло извора ИС.3.2.4. уме да
одреди на основу анализе историјског извора
контекст у којем је настао извор и контекст о
којем говори извор (идеолошки,
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1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне
историјске информације дате у форми слике
1.2.4. уме да прочита једноставне и
карактеристичне историјске информације дате
у форми историјске карте у којој је наведена
легенда
1.2.5. уме да прочита једноставне и
карактеристичне историјске информације дате
у форми табеле
1.2.6. уме да прочита једноставне и
карактеристичне историјске информације дате
у форми графикона
1.2.7. зна да исте историјске појаве могу
различито да се тумаче
1.2.8. препознаје различита тумачења исте
историјске појаве на једноставним примерима

када је текст извора непознат ученику, али су у
њему наведене експлицитне информације о
особинама епохе или географског простора
2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску
појаву (победника или побеђеног) на основу
поређења два историјска извора који говоре о
истом историјском догађају, феномену
2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у
појединим тумачењима историјских личности,
догађаја, феномена
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културолошки, социјални, политички,
географски контекст извора) 3.2.5. уме да
прочита историјске информације у
различитим симболичким модалитетима и
повеже их са претходним историјским
знањем (закључује на основу историјске
карте без понуђене легенде, упоређује два
графикона и закључује о појави)
3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у
тумачењима и изворима који се односе на
исту историјску појаву 3.2.7. уме да изрази
став и мишљење о одређеном тумачењу
историјског феномена и да одреди врсту
пристрасности (манипулација, пропаганда,
стереотип...)
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34. ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и
њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о
свету као целини и месту и улози наше државе у свету. Циљ наставе географије у другом циклусу основног образовања је да сви
ученици стекну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, као и да се
оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са
другима, развијају мотивисаност за учење и интересовање за предметне садржаје. Такође, циљ наставе географије је усвајање знања о
природно-географским и друштвено-географским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у
геопростору и да допринесе стварању реалне сликео свету као целини и месту и улози Републике Србије у њему.
34.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-географске
вештине
-физичка географија

Појмови
-географија
-одговорност човека
-географски омотач
-васиона
-Сунчев систем
-Земљина кретања
-календар
-литосфера

Садржај
Предмет проучавања, подела и значај географије. Одговорност човека према планети. Васиона: звезде, сазвежђа, галаксије,
Млечни пут. Сунчев систем: Сунце, планете. Сателити: Месец ,месечеве мене, мала тела Сунчевог система. Облик и величина
Земље: континенти, океани, глобус. Ротација Земље и последице ротације. Револуција Земље и последице револуције. Стене:
магматске, седиментне, метаморфне; фосили. Постанак и унутрашња грађа Земље. Литосферне плоче. Вулканизам и
земљотреси. Рељеф: планине и равнице; настанак планина: набране и громадне планине. Обликовање рељефа дејством
спољашњих сила. Атмосфера: састав, структура, значај. Врема: метеоролошки елементи и појаве (температура, притисак,
влажност, падавине, облаци); прогноза времена. Клима: климатски чиниоци, основни типови климе. Загађивање атмосфере:
глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, мере заштите. Светско море и његова хоризонтална подела: својства морске
воде, кретање морске воде, разуђеност обала. Воде на копну: издан и извори, реке речна мрежа, речни сливови, језера - подела
према постанку језерских басена. Загађивање мора и копнених вода и њихова заштита. Проблем несташице воде. Биљне
заједнице на Земљи: утицај рељефа, климе, земљишта и човека. Животињски свет на Земљи: утицај климе, биљног света и
човека. Значај, заштита и унапређивање биљног и животињског света.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-коришћење различитих
-именује небеска
-користи географску
-препознаје догађаје
-компетенциjа за
наставних метода и
тела у Сунчевом
карту различитог
проузроковане
учење
средстава
систему и наводи
размера и садржаја
деловањем природних
-одговорно учешће у
-подстицање радозналости, њихов распоред
-наводи аргументе како сила као елементарне
демократском
систематичности и
-препознаје облик
последице кретања
непогоде
друштву
креативности
Земље и наводи
Земље утичу на живот
-планира и организује
-естетичка
-самостално планирање и
њена кретања
и рад људи
своје активности у
компетенциjа
одређивање типова часова,
-именује Земљине
-одређује географску
складу са последицама -комуникациjа
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-атмосфера
-хидросфера
-биосфера
-светско море
-салинитет
-плима и осека
-морске струје
-острво
-архипелаг
-полуострво
-рт
-залив
-мореуз
-земљоуз
-фјорд
-естуар
-издан
-артешка вода
-извор
-ушће
-ледници и ледени
покривач
-природне зоне

избора наставних метода,
техника, активности,
дидактичких средстава од
стране наставника

сфере (литосферу,
атмосферу,
хидросферу,
биосферу) и
препознаје њихове
основне одлике
-препознаје догађаје
проузроковане
деловањем
природних сила
(земљотреси,
вулканизам,
поплаве, клизишта,
екстремне
температуре
ваздуха,
пожари...)
-оријентише се у
геопростору
-разликује небеска
тела у Сунчевом
систему

ширину и дужину на
карти
-израчуна положај неке
тачке на карти
-примењује
оријентацију на карту и
различите методе
оријентације у природи
-критички вреднује
утицај промена у
природи насталих
мењањем рељефа
-објашњава утицај
климатских фактора на
климу
-упоређује климатске
типове на Земљи
-упоређује природне
зоне
-описује биљни и
животињски свет
-процењује могућности
за живот

Земљиних кретања
(смена годишњих доба
и смена обданице и
ноћи)
-на основу познавања
одлика атмосфере
израђује план и
редослед својих
активности (временска
прогноза)
-просуђује о проблему
загађења вода

-одговоран однос
према околини
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа

34.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-географске вештине
-физичка географија
-друштвена
географија
-регионална
географија

Садржај
Екумена: број становника на Земљи, густина насељености, природни прираштај светског становништва. Структура светског
становништва (расна, национална, старосна, полна, верска, професионална...). Миграције светског становништва: узроци,
врсте и последице миграција.Насеља: врсте и типови; повезаност насеља у конурбације и мегалополисе. Природна и
географска средина; географска регија. Привреда: подела на привредне делатности и гране; утицај природних и друштвених
фактора. Основни географски подаци о континенту: име, г. положај, границе и величина. Природногеографске одлике:
хоризонтална и вертикална разуђеност европског континента, клима и биљни свет, воде на копну. Друштвеноекономске
одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. Природна богатства и привреда. Регионална и
политичка подела, интеграцијски процеси у Европи и свету (ЕУ,НАТО,УН,Г8...). Јужна Европа. Средња Европа. Западна
Европа. Северна Европа. Источна Европа. гео. положај, границе и величина. природногеографске одлике.
друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка
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Појмови
-екумена
-густина насељености
-природни прираштај,
наталитет и
морталитет
-миграције:
емиграције и
имиграције
-структуре
становништва
-старосна пирамида
-насеља: села и
градови
-конурбација
-мегалополис
-урбанизација
-привреда и привредне
делатности-појам
-сектори
-тржишна привреда
-интеграцијски
процеси
-Европска унија
-г. средина
-географска регија
-платформа
-штит
-полдери
-ЕУ, ОУН, Унеско,
Уницеф, Нато, Црвени
крст
-Балкан

подела, природна богатства и привреда. Србија, Црна Гора, БиХ, Хрватска, Словенија, Македонија, Бугарска, Грчка,
Немачка, Пољска, Мађарска, Румунија, Аустрија, Швајцарска, Чешка, Словачка, УК Велике Британије и Северне Ирске,
Француска, Норвешка, Шведска, Руска Федерација, Украјина. -гео. положај, границе и величина држава.
Природногеографске одлике. Друштвеноекономске одлике.
Предметне компетенције
Начин реализације - облици,
Општепредметне
вештине/
ставови/
методе и технике рада
компетенције
знања
способности
вредности
-наброји природне
-користи основне
-доводи у везу
-компетенциjа за
-планирање типова часова,
податке о
основне одлике
учење
облика рада, наставних метода, зоне идући од
екватора ка
становништву
Земљиних сфера са
-одговорно учешће
техника и активности и
половима
(кретање броја
природним процесима у демократском
дидактичких средства и
-описује биљни и
становника,
и просторним и
друштву
помагала (путем: дијалога,
животињски
свет
структуре
и
временским
-естетичка
илустрација, PP презентација,
-објасни
појам
миграције)
у
циљу
распоредом
компетенциjа
израдом модела, паноа,
сагледавања значаја природних непогода
-комуникациjа
графика, табела, енциклопедија становништва,
насеља и појмове
популационе
на Земљи, ради
-одговоран однос
и друге додатне литературе)
везане за њих
политике
предузимања
према околини
-давањем јасних упутстава за
-наводи активности -на основу
заштитних мера
-одговоран однос
рад
којима човек
природних услова и -рационално користи
према здрављу
-указивање на најважније
загађује
природну
друштвених
одлика
природне
ресурсе
и
-предузимљивост и
демографске и демогеографске
средину
уочава
сличности
и
учествује
у
њиховом
ориjентациjа ка
проблеме човечанства (путем
-описује
географске
разлике
европских
очувању
и
заштити
предузетништву
разговора, дискусија,
регије
држава
-разликује привредне
-рад са подацима и
филмова...)
-разликује
делатности и
информациjама
-приказивање и читање
географске регије
привредне гране и
-решавање
података илустративно (табеле,
Европе, начин
доводи их у везу са
проблема
дијаграми, старосна пирамида)
живота
природним условима
-сарадња
-указивати на различитост
становништва,
и
ресурсима
ради
-дигитална
природне и географске средине
њихово
планирања
личне
компетенциjа
и на сложеност и поделу
културно
наслеђе
и
каријере
људских делатности (путем:
уметност и пореди
-користи могућности
табела, дијаграма, тематских
их са одликама
које пружају
карата...)
простора на којем
различите
-у оквиру регионалне
живи
организације (Унеско,
географије предвиђена је
ЕУ, ОУН, Уницеф)
обрада Европе у целини, да би
-увиђа потребу
се на основу тога јасније могле
уважавања
уочити особености појединих
различитости и
регионалних целина и
толеранције на свим
појединих држава Европе
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-Средоземље
-Бенелукс

-омогућити корелацију са
садржајима из н. предмета историја
-користити претходно стечена
знања о континенту у целини и
појединим регијама
(самостални реферати ученика
уз коришћење Интрнета и
израда ПП презентација уз
„читање“ г. карата)
-указати на постојеће разлике у
степену развијености привреде
држава Европе (разговором и
полемикама)
-указати на неопходност
сарадње земаља и на
интеграцијске процесе у
региону, Европи и свету, као и
на потребу уважавања
различитости и толеранције на
свим нивоима нивоима (током
излагања наставника или
ученика увек указивати на
равноправност и једнакост без
обзира на све природне
различитости било међу
људима или народима)
-савладавање вештине
практичног коришћења и
познавања географске карте
(самостално излагање ученика
„читањем“ г. карте-вежба)
-коришћење географских
карата различитог размера и
садржине при упознавању
регија и држава Европе,
геопростора и локалне средине
(самостално излагање ученика
„читањем“ г. карте-вежба)

нивоима
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34.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-географске
вештине
-физичка
географија
-друштвена
географија
-регионална
географија

Појмови
-апартхејд
-бруто национални
доходак
-буш
-глобалан и
глобализација
-доскриминација
-колонијализам
-деколонизација
-конквистадори
-корпорација
-крик
-маниока
-мас-медији
-прерија
-селваси
-кампоси
-љаноси
-пампа (си)
-профит

Садржај
Основни г. подаци и природногеографске и друштвено-економске одлике Азије. Г. положај и географске одлике Југозападне
Азије. Г. одлике Турске. Г. положај и географске одлике Јужне Азије. Г. одлике Индије. Г. положај и географске одлике
Југоисточне Азије. Г. одлике Индонезије. Г. положај и географске одлике Средње Азије. Г. положај и географске одлике
Источне Азије. Г. одлике Кине и Јапана. Основни г. подаци и природногеографске и друштвено-економске одлике Африке. Г.
положај и географске одлике Северне Африке. Г. одлике Египта. Г. положај и географске одлике Источне Африке. Г. положај и
географске одлике Западне Африке. Г. положај и географске одлике Јужне Африке и Јужноафричке Р. Основни географски
подаци о континенту. Природногеографске одлике Северне Америке. Одлике становништва и насеља С.Америке. Природна
богатства, привредне одлике и политичка подела С. Америке. Г. одлике Сједињених Америчких Држава. Г. одлике Канаде.
Основни г. подаци и природногеограф. и друштвено-економске одлике Средње Америке. Основни г. подаци и природногеограф.
и друштвено-економске одлике Јужне Америке. Г. одлике Бразила и Аргентине. Основни г. подаци и природногеограф. одлике
Аустралије и Океаније. Г.одлике Н.Зеланда. Основни г. подаци, природна и економ. обележја Арктика. Основни г. подаци,
природна и економ. обележја Антарктика. Савремени политичкогеографски процеси у свету (неоколонијализам, интеграције и
глобализам).
Предметне компетенције
Начин реализације - облици,
Општепредметне
вештине/
ставови/
методе и технике рада
компетенције
знања
способности
вредности
-примена активних и
-именује и покаже на -на основу
-доводи у везу
-компетенциjа за
интерактивних (кооперативних) карти
географских
основне одлике
учење
метода наставе/учења
карактеристичне
специфичности
Земљиних сфера са
-одговорно учешће
-наставик користити задатке
облике рељефа,
(природних и
природним процесима у демократском
који захтевају примену
облике ваневропских друштвених)
и просторним и
друштву
наученог у разумевању и
земаља
разликује
временским
-естетичка
решавању свакодневних
-издваја факторе који одлике ваневропских
распоредом
компетенциjа
проблемских ситуација
утичу на климу
континената
природних непогода
-комуникациjа
-коришћења дидактичког
континента
-истражује сличности
на Земљи, ради
-одговоран однос
материјала, стручне и
-препозна
и разлике
предузимања
према околини
научнопопуларне литературе.
карактеристичне расе ваневропских
заштитних мера
-одговоран однос
-уочавање особености њихових -наводи природна
континената и
-рационално користи
према здрављу
регија и појединих држава
богатства и
самостално или
природне ресурсе и
-предузимљивост и
-упознавање различитих регија
производе по којима
у групи издваја
учествује у њиховом
ориjентациjа ка
и држава на Земљи, како у
су азијске земље
географске регије и
очувању и заштити
предузетништву
погледу њихових природних
препознатљиве у
приказује их на немој
-разликује привредне
-рад са подацима и
одлика, тако и у погледу
свету
карти
делатности и
информациjама
становништва, природних
-препозна
-интерпретира
привредне гране и
-решавање
богатстава, друштвенокарактеристични
табеларне податке о
доводи их у везу са
проблема
економских односа и степена
биљни и животињски становништву
природним условима
-сарадња
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-расна
дискриминација
-расна сегрегација
-резерват
-тајфун
-торнадо
-ураган
-цунами
-неоколонијализам
-интеграције
-глобализам

развијености привреде
-истицати разноврсност
природногеографских одлика
(рељеф, клима, воде, биљни и
животињски свет) којима се
истичу поједине регије и
указивати на разноврсност
њиховог природног богатства.
-интерактивна веза и односи
свих чинилаца географске
средине
-посветити проблемима
заштите и унапређивања
животне средине
-истицати демографске
садржаје
-наглашавати и
међуусловљеност
природногеографских и
друштвено-географских појава,
процеса
-избегавати сувопарно
набрајање обиља бројчаних
података
-омогућити да ученици схвате
разгранатост и развојност
међусобне политичке,
економске, културнопросветне
и научнотехнолошке сарадње
међу државама и
организацијама у свету
-упознати ученике са
актуелним интеграцијским
процесима у Европи и свету
-коришћење географских
карата, табела, дијаграма,
схеме и осталих дидактичких
материјала

свет
-наводи последице
уништења шума
Амазоније
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-објашњава појмове:
колонија,
неоколонијализам
-описује старе
цивилизације: Маје,
Астеке, Инке
-наводи последице
колонизације
-доводи у везу утицај
природних и
друштвених фактора
на привредни
развитак појединих
области

и ресурсима ради
планирања личне
каријере
-увиђа потребу
уважавања
различитости и
толеранције на свим
нивоима

-дигитална
компетенциjа

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
34.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-географске
вештине
-физичка географија
-друштвена
географија
-регионална
географија

Појмови
-географски положај
-рељеф
-климатске области
-хидрографија
-термоминералне

Садржај
Географски положај, државне границе и величина Србије. Постанак и територијални распоред главних рељефних целина.
Панонска низија: г.положај, простирање, подела, одлике и значај. Јужни обод Панонског басена: г. положај, простирање,
подела, одлике и значај. Г.положај, простирање, основне одлике и подела Планинског рељефа Србије. Српско-македонска маса
г.положај, простирање, подела, одлике и значај Динарске планине, Шарске планине, Косовска и Метохијска котлина:
г.положај, простирање, подела, одлике и значај. Карпатске и Балканске планине: г.положај, простирање, подела, одлике и
значај. Климатске области, типови климе и њихове одлике. Реке црноморског слива: основне одлике и економски значај. Реке
јадранског и егејског слива: основне одлике и економски значај. Језера: постанак, размештај и значај.Термоминералне воде:
постанак, размештај, значај и искоришћавање. Земљиште: основни типови, одлике, простирање и значај. Биљни и животињски
свет: распрострањеност и значај. Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта и биљног и животињског света. Заштићени
природни објекти и национални паркови у Србији. Становништво: број, густина насељености, природни прираштај. Миграције
становништва: врсте, узроци и последице. Структура становништва: биолошка, национална, културно-образовна, социоекономска, верска. Народи и етничке заједнице у Србији. Насеља: подела, размештај и перспективе развоја. Београд- главни
град Републике Србије. Основне одлике и подела привреде. Пољопривреда: природни и друштвени услови за развој, мере за
унапређивање, приоритети развоја и значај. Гране пољопривреде (земљорадња, сточарство, лов и риболов), основне одлике и
перспективе развоја. Шумарство: врсте шума, експлоатација и значај. Индустрија: основне одлике, подела и значај. Рударство:
развој и значај рударства; налазишта руда метала и неметала. Тешка индустрија: црна и обојена металургија, размештај и
значај. Енергетика: врсте и размештај извора енергије и њихов значај. Прерађивачка индустрија: машинска инд,
електроиндустрија, хемијска индустрија, инд. грађевинског материјала и неметала: размештај производње и значај. Лака
индустрија: подела, одлике, територијални размештај и значај. Саобраћај: подела, саобраћајна мрежа, услови, перспективе
развоја и значај. Трговина: унутрашња и спољна, обим и структура извоза и увоза.Туризам: подела и услови за развој,
туристичке регије и центри, привредни значај туризма и перспективе развоја. Појам завичаја, г.положај, величина и
простирање у оквиру Србије .Природне одлике завичаја: рељеф, клима, воде, земљичте, б. и ж. Свет. Врсте и типови насеља.
Становништво: бр.становника, густина насељености, природни прираштај,с труктура ст.и миграције .Главне привредне
делатности и гране. Перспективе развоја. Срби у суседним државама: БиХ, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Мађарска,
Румунија, Македонија, Албанија: основне г.одлике простора у којима живе Срби. Срби у дијаспори: број и територијални
размештај; Европа и ваневропски континенти; везе са земљом матицом. Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом
свету. Сарадња наше земље са другим државама и међународним организацијама: политичка, економска, културно-просветна и
научно-технолошка.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-примена активних и
-зна природне
-користи географску
-има позитивна
-компетенциjа за
интерактивних
одликама Републике
карту за утврђивање
осећања према
учење
(кооперативних) метода
Србије и демонстрира географског положаја
природном и
-одговорно учешће
наставе/учења (путем:
их на одабраним
Републике Србије и
културном наслеђу
у демократском
дијалога, илустрација,
примерима
дефинише његов
своје земље
друштву
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воде
-флора и фауна
-нацинални паркови
-становништво
-народи и етничке
заједнице
-главни град
-пољопривреда
-индустрија
-шумарство
-рударство
-тешка индустрија
-енергетика
-прерађивачка
индустрија
-лака индустрија
-саобраћај
-трговина
-туризам
-завичај
-суседне државе
-дијаспора
-интеграцијски
процеси
-политичка,
економска,
културно-просветна
и научнотехнолошка сарадња

ПП презентација,израда
паноа, графика, табела,
енциклопедија и друге
додатне литературе,
Интернета, реферати
ученика)
-коришћења дидактичког
материјала, стручне и
научнопопуларне литературе
-посветити пажњу
проблемима заштите и
унапређивања животне
средине (израдом паноа и ПП
презентација ученика и
обележавањем важних
датума)
-истицати демографске
садржаје, упознати ученике
са демографским развојем и
насељеношћу појединих
делова света (путем
разговора, дискусија,
филмова...)
-наставне садржаје
користити за васпитно
деловање на ученике,
развијање духа солидарности
и толеранције (путем групног
рада уз адекватне н. методе
-квалитет самосталног рада
сваког појединца
(фотографисањем свога
места, цртањем скица, карата,
слика, анкетирањем
становништва и обрадом
анкета-цртањем табела,
графикона..., коришћењем
интернета и доступне
литературе, израдом ППпрезентација)

-издваја географске
регије Републике
Србије (клима, биљни
и животињски свет,
миграциона и
туристичка кретања,
привредне
активности-избор
занимања)
-издваја зоне
различитог степена
угрожености од
природних непогода
ради заштите од
могућих последица
-разликује факторе
који утичу на кретање
становништва
-зна појмове
наталитет, морталитет
и природни прираштај
становништва
-зна показати на карти
административне
границе Србије,
државне симболе ,
државно уређење
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утицај на начин живота
и рада људи
-повезује кључне
друштвено-географске
одлике Републике
Србије са географским
положајем
-анализира могућности
развоја регија
-користи основне
податке о
становништву и тумачи
их у контексту
проблема
популационе политике
Републике Србије
-објасни структуру
становништва
(старосна, полна,
расна, религијска,
језичка, образовна,
национална)
-црта карту Србије и
битне природне одлике
-упоређује рељефне
целине
-образлаже географске
факторе и климатске
елементе

-разумеју и цене
народе и њихове
културе у својој и
другим земљама
- има свест о
одговорном
коришћењу
природних добара и
потребе очувања и
унапређења животне
средине
-аргументују и
износе властите
ставове
-увиђа потребу
уважавања
различитости и
толеранције на свим
нивоима
-тимски ради и
сарађује на
пројектним задацима

-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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34.5. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
ГЕОГРАФИЈА

Основни ниво
1.1.1. разуме појам оријентације и наводи
начине оријентисања
1.1.2. наводи и описује начине представљања
Земљине површине (глобус и географска карта)
1.1.3. препознаје и чита географске и допунске
елементе карте

Основни ниво
1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему
и наводи њихов распоред
1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве
и процесе везане за њена кретања 1.2.3. именује
Земљине сфере (литосферу, атмосферу,
хидросферу, биосферу) и препознаје њихове
основне одлике

Основни ниво
1.3.1. познаје основне појмове о становништву
и насељима и уочава њихов просторни

ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ
Средњи ниво
2.1.1. одређује стране света у простору и на
географској карти
2.1.2. одређује положај места и тачака на
географској карти
2.1.3. препознаје и објашњава географске
чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који
су представљени моделом, сликом, графиком,
табелом и схемом
2.1.4. приказује понуђене географске податке на
немој карти картографским изражајним
средствима (бојама, линијама, простим
геометријским знацима, симболичким
знацима...), графиком, табелом и схемом
ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Средњи ниво
2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања
2.2.2. разликује и објашњава географске
чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у
Земљиним сферама (литосфери, атмосфери,
хидросфери, биосфери)

ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА
Средњи ниво
2.3.1. разликује и објашњава кретање
становништва (природно и механичко) и
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Напредни ниво
3.1.1. доноси закључке о просторним
(топографским) и аузалним везама
географских чињеница-објеката, појава,
процеса и односа на основу анализе
географске карте

Напредни ниво
3.2.1. препознаје димензије Земље и
објашњава последице Земљиног облика и
њених кретања
3.2.2. објашњава физичко-географске
законитости у географском омотачу
(климатску и биогеографску зоналност) и
наводи мере за његову заштиту, обнову и
унапређивање

Напредни ниво
3.3.1. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и размештај
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распоред
1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје
привредне делатности и привредне гране

Основни ниво
1.4.1. препознаје основне природне и
друштвене одлике наше државе
1.4.2. именује континенте и препознаје њихове
основне природне и друштвене одлике

структуре становништва
2.3.2. именује међународне организације у свету
(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени
крст...)
РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
Средњи ниво
2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше
државе и наводи њене географске регије
2.4.2. описује природне и друштвене одлике
континената и наводи њихове географске регије
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становништва и насеља
3.3.2. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и размештај
привреде и привредних делатности

Напредни ниво
3.4.1. објашњава географске везе (просторне
и каузалне, директне и индиректне) и
законитости (опште и посебне) у нашој
земљи и уме да издвоји географске регије
3.4.2. објашњава географске везе (просторне
и каузалне, директне и индиректне) и
законитости (опште и посебне) у Европи и
уме да издвоји географске регије
3.4.3. објашњава географске везе (просторне
и каузалне, директне и индиректне) и
законитости (опште и посебне) на
ваневропским континентима и уме да издвоји
географске регије

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
35. ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава
и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике запримену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из
животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних
способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
35.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-бројеви и операције
с њима
-алгебра и функције
-геометрија
-мерење

Појмови
-скуп
-елементи
-операције са
скуповима
-скуп N
-прости и сложени
бројеви
-НЗД
-НЗС
-разломак
-децимални запис
-једначине и
неједначине
-размера
-тачка
-права
-раван

Садржај
Појам скупа. Венов дијаграм. Подскуп.Унија скупова.Пресек скупова. Разлика скупова. Комплемент скупа.Скупови N i No.
Дељивост декадном јединицом, са 2, 4, 5, 3, 9 и 25. Прости и сложени бројеви. Растављање бројева на просте чиниоце.
Највећи заједнички делилац. Најмањи заједнички садржалац. Појам разломка, врсте разломка. Проширивање и скраћивање,
упоређивање разломка. Сабирање, одузимање, множење и дељење разломака. Децимални запис разломака. Сабирање,
одузимање, множење и дељење децималних разломака. Решавање једначина и неједначина са разломцима. Размера.
Геометријске фигуре као скупови тачака. Кружница. Круг. Тангента. Угао (настанак, елементи), централни угао, кружни лук,
тетива. Преношење углова. Врсте и упоређивање углова. Сабирање и одузимање углова. Комплементни, суплементни,
суседни, упоредни, унакрсни углови. Осна симетрија двеју тачака и фигура. Симетрала дужи. Симетрала угла. Јединице за
мерење углова. Приближна вредност броја.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-прихватање
-прочита, запише,
-упореди и представи на
-јасно образложи
-компетенциjа за
терминологије и
природне бројеве,
бројевној полуправој
своје одговоре
учење
симболике
разломке и
природне бројеве, разломке -процени шта је
-одговорно учешће
-коришћење Веновог
децималне бројеве и
и децималне бројеве и
лакше/теже и
у демократском
дијаграма
преводи их из једног преводи их из једног записа проверава процену
друштву
-илустрација употребе
записа у други
у други
-препознају
-естетичка
речи: сваки, неки, или, и, -заокругли број и
-одреди месну вредност
ситуације у
компетенциjа
не, следи
рачуна са
цифре у запису природног
свакодневном
-комуникациjа
-изграђивати појам
приближним
и децималног броја
животу у којима се
-одговоран однос
бројевни израз,
вредностима бројева
-примени правила
могу применити
према околини
променљива,
-разликује просте и
дељивости са 2, 3, 4, 5, 9 и
математичка знања
-одговоран однос
придруживање
сложене бројеве и
декадним јединицама
-упорност и
према здрављу
-коришћење појма
растави број на
-одреди и примени НЗС и
креативност у
-предузимљивост и
формула, израз, исказ
просте чиниоце
НЗД
приступу решавању
ориjентациjа ка
-истицање односа
скупова и користи
-израчуна вредност
проблема
предузетништву
придруживања
одговарајуће
једноставнијег бројевног
-разуме важност
-рад са подацима и
-направити разлику
симболе
израза и реши једноставну
пажљивог слушања
информациjама
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-полуправа
-дуж
-кружница
-угао
-осна симетрија
-заокругливање
бројева

дељивости са и без
остатка
-понављање и
допуњавање стеченог
знања о важним геом.
фигурама
-повезивање са
скуповима тачака
-посветити се вежбању
простог и сложеног броја
као и НЗС
-примери цртањем
углова, упоређивања и
класификације
-увести јединице за
мерење углова
-осмислити уочавање
осталих углова
-децималан запис
-базирати се на мале
бројевима и просте
случајеве
-представљати разломке
на бројевној прави и
инсистирати на усвајању
-вежбати једначине и
неједначине на
најједноставнијим
примерима
-користити посматрања у
природи, моделе,
квадратне мреже
- на једноставним
примерима тражити
симетралу дужи и угла,
као и конструкцију
нормале на дату праву

-паралелно помери
праву, полуправу,
дуж и угао и
конструише нормалу
-разликује основне
врсте углова
(суседни, упоредни,
унакрсни,
комплементни,
суплементни, углови
на трансверзали,
углови са
паралелним крацима)
и примени
њихове односе
-опише основне
појмове у вези са
кругом (центар,
полупречник, тетива,
централни угао)

линеарну једначину или
неједначину
-реши једноставан реалан
проблем користећи
бројевни израз, линеарну
једначину или неједначину
-користи
пропорционалност и
тумачи одговарајући
коефицијент
-одреди проценат дате
величине и примени
размеру у једноставним
реалним ситуацијама
-одреди и примени
подскуп, пресек, унију и
разлику
-одреди положај тачке и
праве у односу на круг
-упореди, сабере и одузме
дужи и углове, рачунски и
графички
-уочи оснo симетричну
фигуру, њену осу
симетрије и симетрично
преслика тачку, дуж и
једноставнију фигуру
-конструише симетралу
дужи, симетралу угла и
користи њихова својства
-сакупи податке и прикаже
их табелом и кружним
дијаграмом, и по потреби
користи калкулатор или
расположиви софтвер
-одреди и тумачи
аритметичку средину датих
бројева
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саговорника током
учествовања у
разговору
-разумевање и
уважавање
различитости
-спремност да
учествује у
решавању проблема
у својој групи
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност
и прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада

-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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35.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-бројеви и
операције с њима
-алгебра и
функције
-геометрија
-мерење података

Појмови
-скуп Z
-негативан број
-позитиван број
-скуп Q
-једначине и
неједначине
-подударност
-теорема
-троугао
-паралелограм
-трапез
-квадрат
-ромб
-правоугаоник
-делтоид
-дијагонала
-површина
-обим
-јединице мере
-проценат
-централна
симетрија

Садржај
Скуп целих бројева. Цели бројеви и бројевна права; Координате тачке. Супротни бројеви. Апсолутна вредност целог броја.
Упоређивање целих бројева. Основне операције у скупу целих бројева. Приказивање рационалних бројева на бројевној правој.
Основне операције у скупу рационалних бројева - изрази. Једначине и неједначине у скупу Z. Једначине и неједначине у скупу
Q. Основне теореме о подударности троуглова.Основне конструкције троуглова.Четири значајне тачке троугла и конструкције.
Четвороугао (врсте). Углови четвороуглова. Паралелограм (својства). Појам централне симетрије. Врсте паралелограма.
Правоугли паралелограм. Конструкције паралелограма. Трапез (својства, средња линија); Једнакокраки трапез (конст.). Појам
површине. П правоугаон. Једнакост фигура. П паралело., троугла, трапеза. П четвор. са нормалним дијагоналама. Јединице за
мерење П i O. Проценат – примена.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-указати на потребу
-прочита, запише,
-упореди и представи на
-јасно образложи
-компетенциjа за
увођења негативних
целе и рационалне
бројевној правој целе и
своје одговоре
учење
бројева, појма супротног
бројеве
рационалне бројеве
-процени шта је
-комуникациjа
броја и апсолутне
-одреди супротан
-на основу реалног
лакше/теже и
-предузимљивост и
вредности броја
број, апсолутну
проблема састави и
проверава процену
ориjентациjа ка
-усвојити основне
вредност и
израчуна вредност
-препознају ситуације предузетништву
рачунске операције у
реципрочну
једноставнијег
у свакодневном
-рад са подацима и
скупу Z уз коришћење
вредност
бројевног израза са
животу у којима се
информациjама
њиховихсвојстава,
рационалног
рационалним бројевима
могу применити
-решавање проблема
-решавање
броја
-реши једноставнију
математичка знања
-сарадња
најједноставнијих
-разликује и
једначину и неједначину
-упорност и
-дигитална
једначина и нејед.
класификује
са једном непознатом
креативност у
компетенциjа
-усвојити основне
троуглове, односно
-на основу реалног
приступу решавању
рачунске операције у
четвороуглове на
проблема постави и реши
проблема
скупу Q уз коришћење
основу њихових
једноставнију једначину и -разуме важност
њихових својстава
својстава
неједначину са једном
пажљивог слушања
-рад на разним изразима
непознатом
саговорника током
са рационалним бројевима
-примени проценте у
учествовања у
и израчунавање њихових
реалним ситуацијама
разговору
вредности
-користи особине
-разумевање и
-инсистирање на великом
страница и углова
уважавање
броју једноставних
троуглова и четвороуглова различитости
задатака ради тачне
и значајних тачака троугла -спремност да
израде задатака
-конструише углове од 90° учествује у решавању
-прихватање и примена
и 60° и користи њихове
проблема у својој
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теорема о подударности
троуглова
-правилно увођење
основних конструкција
троуглова
-познавање класификације
четвороуглова и знање
њихових својстава
-правилно извођење
основних конструкција
четвороуглова
-препознавање геом.
фигура и повезивање са
претходно наученим о
особинама
-правилно обележавање
страница и висине геом.
фигура ради лакшег
повезивања са формулама
ОиP

делове за конструкције
других
-утврди да ли су два
троугла подударна на
основу ставова
подударности
-конструише троугао
односно четвороугао на
основу задатих елемената
(странице и углови)
-израчуна површину
троугла и четвороугла
користећи образац или
разложиве идопунске
једнакости
-транслира једноставне
геометријске фигуре
-сабира и одузима векторе
и користи их у реалним
ситуацијама
-податке представљене
табелом прикаже
графички и обратно
-тумачи податке
приказане табелом и
графички
-одреди вероватноћу
догађаја у једноставним
реалним ситуацијама
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групи
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада
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35.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-бројеви и операције
с њима
-алгебра и функције
-геометрија
-мерење
-обрада података

Појмови
-скуп R и I
-квадрат
-корен
-степен
-моном
-бином
-полином
-квадрат бинома
-разлика квадрата
-Питгорина теорема
-примена
Питагорине
теореме на:
-прав. троугао
квадрат
-правоугаоник
-једнакокраки и
једнакостр. троугао
-ромб
-трапез

Садржај
Квадрат рационалног броја. Решавање једн.; постојање I бројева (нпр. решења једначине x 2  2 ). Реални бројеви и бројевна
права. Квадратни корен, једнакост

a 2  a . Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја. Основна

својства операција с реалним бројевима. Степен чији је изложилац природан број; операције са степенима; степен производа,
количника и степена. Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ полинома).
Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик полинома). Квадрат бинома
и разлика квадрата и примене. Растављање полинома на чиниоце. Питагорина теорема. Важније примене Питагорине теореме.
Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројевима 2 ,
3,
5 итд. Многоугао – појам и врсте. Збир
углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина
многоугла. Централни и периферијски угао у кругу. Обим круга, бр.. Дужина кружног лука. Површина круга, кружног
исечка и кружног прстена. Пропорционалне величине. Троуглови са једнаким угловима, слични троуглови и
пропорционалност њихових страница. Примене сличности. Основне јединице за мерење, претварање. Правоугли координатни
систем у равни. Пропорција. Примери практичне примене директне и обрнуте пропорционалности.
Предметне компетенције
Начин реализације
Општепредметне
- облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-организовање
-зна појам рационалног
-израчуна степен и
-јасно образложи
-компетенциjа за
-припремање
и ирационалног броја
квадратни корен датог броја своје одговоре
учење
-праћење
-одреди бројевну
и примени одговарајућа
-процени шта је
-комуникациjа
-помагање
вредност једноставнијег својства операција и
лакше/теже и
-предузимљивост и
-мотивација
израза са реалним
користи калкулатор или
проверава процену
ориjентациjа ка
-планирање
бројевима
расположиви софтвер по
-препознају
предузетништву
-учествовање
-разликује и именује
потреби
ситуације у
-рад са подацима и
-едукација
многоуглове на основу
-на основу реалног проблема свакодневном
информациjама
-вредновање
својстава страница,
састави и израчуна вредност животу у којима се
-решавање
углова и дијагонала
једноставнијег бројевног
могу применити
проблема
многоуглова
израза са реалним бројевима математичка знања
-сарадња
-препозна и објасни
-оперише са полиномима,
-упорност и
-дигитална
пропорције
укључујући и квадрат
креативност у
компетенциjа
-разуме појам степена,
бинома
приступу решавању
квадрата, монома,
-на основу реалног проблема проблема
бинома, полинома
постави и реши
-разуме важност
-зна основна својства
једноставнију једначину и
пажљивог слушања
једнакости и
неједначину са једном
саговорника током
неједнакости
непознатом
учествовања у
-формулише
-препозна и примени
разговору
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Питагорину теорему,
Талесову теорему
-дефинише број пи,
круг, кружни исечак

-многоугао
-правилан
шестоугао
-централни и
периферијски угао
-обим и површина
круга
-дужина кружног
лука
-површина
кружног исечка
-површина
кружног прстена
-сличност
-јединице мере
-координатни систем
-пропорција
-размера

директну и обрнуту
пропорционалност при
решавањуреалног проблема
-реши проблем примењујући
Питагорину теорему
-израчуна обим, површину
круга и његових делова
-примени Талесову теорему
у геометријским задацима и
реалном контексту
-одреди положај тачке у
координатном систему и
примени координатни
систем у реалном контексту
-одреди функционалну
зависност података датих
графиком или табелом
-одреди све могуће исходе и
израчуна вероватноћу
догађаја у једноставним
експериментима

-разумевање и
уважавање
различитости
-спремност да
учествује у
решавању проблема
у својој групи
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност
и прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада

35.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-бројеви и операције
с њима
-алгебра и функције
-геометрија
-мерење
-обрада података
Појмови
-линеарне једнaчине
и неједначине с

Садржај
Решавање лин. једначина и неједначина, система са две непознате. Примена лин. једначина, неједначина и система на
текстуалне задатке. Сличност троуглова, теореме и примена на прав. троугао. Талесова теорема. Одређеност праве и равни.
Међусобни односи. Диедар. Ортогонална пројекција .Површина, запремина и маса призме. П, З и маса пирамиде. Површина и
запремина ваљка, купе и лопте. Основне јед. за мерење, претварање. Представљање података. Ср. вредност, медијана.

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-организовање
-припремање

знања
-дефинише линеарну
функцију

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
способности
вредности
-реши и примени
- јасно образложи своје
линеарну једначину,
одговоре
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Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
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једном непознатом
-линеарна функција
-системи линеарних
једначина с две
непознате
-сличност троуглова
-Талесова теорема
-тачка, права и
раван
-призма
-пирамида
-ваљак
-купа
-лопта
-јединице мере
-графичко
представљање
статистичких
података

-праћење
-помагање
-мотивација
-планирање
-учествовање
-едукација
-вредновање

-разликује растућу и
опадајућу функцију
-препознаје основне
геометријске појмове
-препозна праву
призму и зна њене
елементе (основе,
основне ивице, бочне
ивице, висине, бочне
стране и дијагонале) и
својства
-препозна правилну
пирамиду, њене
елементе (основе,
основне ивице, бочне
ивице, бочне стране,
омотаче и висине) и
својства
-препозна ваљак/
купу/ лопту и зна
њихове елементе

неједначину и систем
линеарних једначина
са две непознате у
једноставним реалним
ситуацијама
-уочи и графички
интерпретира линеарну
зависност датих
величина
-користи и примени
формуле за израчунавање
површине и запремине
правилне
призме, пирамиде, ваљка,
купе и лопте
-уочи и примени
сличност троуглова у
геометрији и реалним
ситуацијама
-прикупља, обрађује и
тумачи податке и
самостално формира и
анализира дијаграме и
табеле
-одреди аритметичку
средину, медијану и мод
и тумачи их у реалним
ситуацијама
-процени вероватноћу
неког догађаја на основу
доступних податак

191

-процени шта је лакше/
теже и проверава
процену
-препознају ситуације у
свакодневном животу у
којима се могу
применити математичка
знања
-упорност и креативност
у приступу решавању
проблема
-разуме важност
пажљивог слушања
саговорника током
учествовања у разговору
-разумевање и уважавање
различитости
-спремност да
учествује у решавању
проблема у својој групи
-разуме важност
поштовања правила у
одељењу и школи
-јасно износи своје
вредносне ставове
-самостално или
консултујући друге
преиспитује тачност и
прецизност решења
-поштује правила
заједничког рада

-комуникациjа
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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35.5. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
МАТЕМАТИКА

Основни ниво
1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева
(природне, целе, рационалне) 1.1.2. преведе
децимални запис броја у разломак и обратно
1.1.3. упореди по величини бројеве истог
записа, помажући се сликом кад је то потребно
1.1.4. изврши једну основну рачунску
операцију са бројевима истог записа, помажући
се сликом кад је то потребно (у случају
сабирања и одузимања разломака само са истим
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n
дати природан број
1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и
зна када је један број дељив другим
1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе
са њима помажући се визуелним представам

Основни ниво
1.2.1. реши линеарне једначине у којима се
непозната појављује само у једном члану 1.2.2.
израчуна степен датог броја, зна основне
операције са степенима
1.2.3. сабира, одузима и множи мономе 1.2.4.
одреди вредност функције дате таблицом или
формулом

БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
Средњи ниво
2.1.1. упореди по величини бројеве записане у
различитим облицима
2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност
и апсолутну вредност броја; израчуна вредност
једноставнијег израза са више рачунских
операција различитог приоритета, укључујући
ослобађање од заграда, са бројевима истог записа
2.1.3. примени основна правила дељивости са 2,
3, 5, 9 и декадним јединицама
2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у
једноставним реалним ситуацијама

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ
Средњи ниво
2.2.1. реши линеарне једначине и системе
линеарних једначина са две непознате
2.2.2. оперише са степенима и зна шта је
квадратни корен
2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да
помножи два бинома и да квадрира бином 2.2.4.
уочи зависност међу променљивим, зна функцију
y=ax и графички интерпретира њена својства;
везује за та својства појам директне
пропорционалности и одређује непознати члан
пропорције
2.2.5. користи једначине у једноставним
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Напредни ниво
3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног
израза
3.1.2. оперише са појмом дељивости у
проблемским ситуацијама
3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у
реалним ситуацијама

Напредни ниво
3.2.1. саставља и решава линеарне једначине
и неједначине и системе линеарних
једначина са две непознате 3.2.2. користи
особине степена и квадратног корена
3.2.3.зна и примењује формуле за разлику
квадрата и квадрат бинома; увежбано
трансформише алгебарске изразе и своди их
на најједноставији облик
3.2.4. разликује директно и обрнуто
пропорционалне величине и то изражава
одговарајућим записом; зна линеарну
функцију и графички интерпретира њена
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текстуалним задацима

Основни ниво
1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права,
раван и угао (уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта користећи
прибор; разликује неке врсте углова и
паралелне и нормалне праве) 1.3.2. влада
појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и
правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта користећи
прибор; ученик разликује основне врсте
троуглова, зна основне елементе троугла и уме
да израчуна обим и површину троугла,
квадрата и правоугаоника на основу елемената
који непосредно фигуришу у датом задатку;
уме да израчуна непознату страницу
правоуглог троугла примењујући Питагорину
теорему)
1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија
(издваја њихове основне елементе, уочава
њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да
их нацрта користећи прибор; уме да израчуна
обим и површину круга датог полупречника)
1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар (уочава
њихове моделе у реалним ситуацијама, зна
њихове основне елементе и рачуна њихову
површину и запремину) 1.3.5. влада појмовима:
купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у
реалним ситуацијама, зна њихове основне
елементе)
1.3.6. интуитивно схвата појам подударних
фигура (кретањем до поклапања)

својства
3.2.5. користи једначине, неједначине и
системе једначина решавајући и сложеније
текстуалне задатке

ГЕОМЕТРИЈА
Средњи ниво
2.3.1. одреди суплементне и комплементне
углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са
њима ако су изражени у целим степенима 2.3.2.
одреди однос углова и страница у троуглу, збир
углова у троуглу и четвороуглу и да решава
задатке користећи Питагорину теорему
2.3.3. користи формуле за обим и површину круга
и кружног прстена
2.3.4. влада појмовима: призма и пирамида;
рачуна њихову површину и запремину када су
неопходни елементи непосредно дати у задатку
2.3.5. израчуна површину и запремину ваљка,
купе и лопте када су неопходни елементи
непосредно дати у задатку
2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди
осу симетрије; користи подударност и везује је са
карактеристичним својствима фигура (нпр.
паралелност и једнакост страница паралелограма)
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Напредни ниво
3.3.1. рачуна са угловима укључујући и
претварање угаоних мера; закључује
користећи особине паралелних и нормалних
правих, укључујући углове на трансверзали
3.3.2. користи основна својства троугла,
четвороугла, паралелограма и трапеза,
рачуна њихове обиме и површине на основу
елемената који нису обавезно непосредно
дати у формулацији задатка; уме да их
конструише
3.3.3. одреди централни и периферијски угао,
рачуна површину исечка, као и дужину лука
3.3.4. израчуна површину и запремину
призме и пирамиде, укључујући случајеве
када неопходни елементи нису непосредно
дати
3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка,
купе и лопте, укључујући случајеве када
неопходни елементи нису непосредно дати
3.3.6. примени подударност и сличност
троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објеката
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Основни ниво
1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење
дужине, површине, запремине, масе, времена и
углова
1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и
времена у мање
1.4.3. користи различите апоене новца 1.4.4.
при мерењу одабере одговарајућу мерну
јединицу; заокругљује величине исказане датом
мером

Основни ниво
1.5.1. изражава положај објеката сврставајући
их у врсте и колоне; одреди положај тачке у
првом квадранту координатног система ако су
дате координате и обратно
1.5.2. прочита и разуме податак са графикона,
дијаграма или из табеле, и одреди минимум или
максимум зависне величине
1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и
обрнуто
1.5.4. одреди задати проценат неке величине

МЕРЕЊЕ
Средњи ниво
2.4.1. пореди величине које су изражене
различитим мерним јединицама за дужину и масу
2.4.2. претвори износ једне валуте у другу
правилно постављајући одговарајућу пропорцију
2.4.3. дату величину искаже приближном
вредношћу

ОБРАДА ПОДАТАКА
Средњи ниво
2.5.1. влада описом координатног система
(одређује координате тачака, осно или централно
симетричних итд)
2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на
основу њих обради податке по једном
критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину
за дати скуп података; пореди вредности узорка
са средњом вредношћу) 2.5.3. обради
прикупљене податке и представи их табеларно
или графички; представља средњу вредност
медијаном 2.5.4. примени процентни рачун у
једноставним реалним ситуацијама (на пример,
промена цене неког производа за дати проценат)
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Напредни ниво
3.4.1. по потреби претвара јединице мере,
рачунајући са њима
3.4.2. процени и заокругли дате податке и
рачуна са таквим приближним вредностима;
изражава оцену грешке (нпр. мање од 1
динар, 1cm, 1g)

Напредни ниво
3.5.1. одреди положај (координате) тачака
које задовољавају сложеније услове
3.5.2. тумачи дијаграме и табеле
3.5.3. прикупи и обради податке и сам
састави дијаграм или табелу; црта график
којим представља међузависност величина
3.5.4. примени процентни рачун у
сложенијим ситуацијама
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36. ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА
Циљ учења биологије у основној школи 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.
36.1.ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-порекло и
разноврсност живота
-јединство грађе и
функције као основа
живота
-наслеђивање и
еволуција
-живот у екосистему
-човек и здравље
-посматрање, мерење
и експеримет у
биологији

Појмови
-ћелија, ћелијска
мембрана, ћелијски
зид, цитоплазма,
основни делови
ћелије, једро,
прокариоти,
еукариоти,
једноћелијски
организми,
вишећелијски
организми, ткиво,

Садржај
Жива бића, нежива природа и биологија. Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, 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 потребних за обављање свих животних
процеса. Дисање као размена гасова у различитим срединама. Излучивање. Надражљивост. Покретљивост – кретање.
Размножавање: бесполно и полно. Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази током развића; пубертет и
полна зрелост. Живот у воденој и копненој средини – изглед, прилагођености на начин живота. Живот у води – изглед,
прилагођености на начин живота. Живот на копну – изглед, прилагођености на начин живота. Живот под земљом – изглед,
прилагођености на начин живота.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. Жива бића из непосредног окружења. Позитиван и негативан утицај људи на жива
бића и животну средину. Заштита живих бића и животне средине. Пројекат очувања природе у мом крају. Дивље животиње
као кућни љубимци – да или не. Значај врста за човека (самоникло јестиво, лековито, отровно биље; животиње као храна и
могући преносиоци болести, отровне животиње). Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. Штетност дуванског дима
и псхоактивних супстанци. Физичка активност и здравље. Промене у пубертету и последице прераног ступања у сексуалне
односе.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-користи доступну ИКТ -зна појам, поделу,
-самостално, или у
-сарађује у тиму и
-компетенциjа за
и другу опрему у
методе изучавања и
групном раду, упоређује самостално извршава
учење
истраживању, обради
значај биологије
особине родитеља и
задатак
-комуникациjа
података и приказу
-зна облик, величину потомака на основу
-одговоран према
-одговоран однос
резултата
и основну грађу
сличности и разлика
постављеним
према околини
-часови обраде
ћелије
-установи
задацима
-одговоран однос
-понављање,
-зна грађу вируса и
сличности/разлике
-на одржив начин се
према здрављу
- утврђивање,
еукариотске ћелије
између животних
односи према
-предузимљивост и
-провера знања усмена и и наводи
циклуса биљака
биљкама у
ориjентациjа ка
писмена
специфичност грађе
насталих бесполним и
непосредном
предузетништву
-практичне вежбе
вируса
полним размножавањем окружењу
-рад са подацима и
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орган, органски
системи, организам,
царства
-вегетативни органи,
корен, покорица,
коренска длачица,
стабло, пупољак,
подземна стабла,
преображена стабла,
лист, потпун лист,
непотпун лист, прост
лист, сложен лист,
лисна плоча,
фотосинтеза, дисање,
транспирација, цвет,
тучак, прашник, цваст,
опрашивање,
оплођење, плод, врсте
плодова, расејавање,
семе, клица,
котиледон, маховине,
папрати,
голосеменице,
скривеносеменице

-систематизација
-методе
-вербално-текстуалне
методе
-демонстративноилустративне методе
-метод експеримента
-практични рад
уз коришћење
природног материјала,
препарата, и
лабораторијског
прибора
-посете природњачком
музеју,
ботаничкој башти,
часови у природи
-фронтални облик рада
-групни облик рада
-рад у паровима
-индивидуални облик
рада
-радионице
-коришћење различитих
извора знања од стране
ученика и наставника
-коришћење различитих
наставних средстава
(природни материјал,
рачунар, ЦД)

-наводи основне
карактеристике
бактерија
-опише грађу
аутотрофних
протиста
-зна основу одлика
гљива и лишајева
-зна карактеристике
и најзначајније
представнике група
биљног царства

-огледом испитује и
утврђује утицај
срединских фактора на
развиће биљака
-доведе у везу промене у
спољашњој средини
(укључујући утицај
човека) са губитком
разноврсности биљака
на Земљи
-критички процени
информације из медија о
значају и улози биљака
и гљива у исхрани и
лечењу
-рукује основним
лабораторијским
прибором и оптичким
инструментима
(лупа и микроскоп)
-у једноставном
истраживању о
разноврсности алги,
гљива, лишаја и биљака
самостално
класификује,
систематизује и
интегрише резултате до
којих једошао
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-у дискусији,
аргументовано
образлаже потребу
очувања
биодиверзитета
ослањајући се на
информације о начину
живота и
распрострањености
типичних
представника биљака
кроз јавни наступ
-одржава личну
хигијену и хигијену
непосредног
окружења ради
заштите од
заразних болести које
изазивају вируси,
бактерије, протисте и
гљиве
-примени правила
понашања и
безбедности у
лабораторији и на
терену
-информације износи
на биолошки начин
размишљања

информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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36.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-порекло и
разноврсност живота
-јединство грађе и
функције као основа
живота
-наслеђивање и
еволуција
-живот у екосистему
-човек и здравље
-посматрање, мерење и
експеримет у биологији

Разноврсност живог света. Основне разлике између биљака, гљива и животиња. Хетеротрофне протисте – једноћелијска
организација, разноврсност. Амебе – животна средина, начин живота, грађа, разноврсност, значај. Бичари - животна
средина, начин живота, грађа, колонијални организми, разноврсност, значај. Трепљари - животна средина, начин живота,
грађа, разноврсност, значај. Паразитске протисте (дизентерична амеба, маларични плазмодијум, изазивач болести спавања)
– начини преношења, мере превенције. Упоредни преглед грађе хетеротрофних протиста. Вежба – Живот у капи воде –
посматрање слатководних протиста под микроскопом. Бескичмењаци. Настанак и развој животиња. Разноврсност животиња
– преглед основних група. Сунђери – услови за живот, начин живота и основи грађе, разноврсност и значај. Дупљари –
услови за живот, начин живота и основи грађе (хидра), разноврсност (хидре, корали, м. сасе, медузе) и значај. Пљоснате
глисте – услови за живот, начин живота, спољашња грађа и основи унутрашње грађе, разноврсност (планарије, метиљи,
пантљичаре) и значај. Паразитске врсте – начин преношења, мере заштите. Ваљкасте глисте - услови за живот, начин
живота, спољашња грађа и основи унутрашње грађе (човечија глиста), разноврсност и значај. Паразитске врсте – начин
преношења, мере заштите. Чланковите глисте – услови за живот, начин живота, спољашња грађа и основи унутрашње грађе
(кишна глиста), разноврсност (кишне глисте, морске чланковите глисте и пијавице) и значај. Посебни осврт на одлике битне
за даљи еволутивни ток. Вежба: Кретање и реакције кишне глисте на надражај. Мекушци – услови за живот, начин живота,
спољашња грађа и основи унутрашње грађе (шкољка), разноврсност (пужеви, шкољке, главоношци) и значај. Вежба:
Разноврсност мекушаца. Зглавкари – опште одлике, разноврсност и подела. Ракови - услови за живот, начин живота,
спољашња грађа и основи унутрашње грађе (речни рак), разноврсност и значај. Пауци - услови за живот, начин живота,
спољашња грађа, разноврсност и значај. Скорпије - услови за живот, начин живота, спољашња грађа, разноврсност и значај.
Крпељи - услови за живот, начин живота, спољашња грађа, разноврсност и значај. Болести које преносе крпељи, мере
превенције. Стоноге - услови за живот, начин живота, спољашња грађа, разноврсност и значај. Инсекти - услови за живот,
начин живота, спољашња грађа, разноврсност. Улога инсеката у природи и значај за човека. Вежба: Разновсност инсеката.
Бодљокошци - услови за живот, начин живота, спољашња грађа, разноврсност и значај. Упоредни преглед бескичмењака.
Хордати. Опште одлике хордата на примеру амфиоксуса - поређење са бескичмењацима и еволутивни значај. Кичмењаци –
грађа и разноврсност. Рибе – начин живота, грађа и корелација са стаништем, разноврсност и значај. Прелаз на копнени
начин живота. Водоземци – начин живота, грађа и прилагођености на услове живота, размножавање и развиће. Порекло
водоземаца, разноврсност и значај. Гмизавци – начин живота, грађа и прилагођености на услове станишта, размножавање и
развиће, регенерација. Разноврсност гмизаваца и угрожене врсте. Изумрли гмизавци. Птице – начин живота, грађа и
прилагођености на услове живота. Размножавање и развиће птица. Понашање птица. Миграције. Разноврсност птица и
значај. Сисари – начин живота, грађа и прилагођености на услове живота, размножавање и развиће. Брига о потомству.
Миграције и дормација. Разноврсност сисара и значај. Упоредни преглед грађе главних група кичмењака. Разноврсност
царства животиња и биодиверзитет. Фактори угрожавања и значај заштите животиња. Суживот људи и животиња,
доместификација. Одговоран однос према животињама – кућни љубимци – како са њима. Живот на Земљи.. Докази
еволуције. Геолошка доба, календар живота. Дарвинова теорија органске еволуције. Прављење, постављање и одржавање
хранилица за птице. Праћење активности инсеката у хотелу за инсекте. Посете: Народни музеј Зрењанин, Резерват природе.

Појмови

Начин реализације облици, методе и

Предметне компетенције
знања

вештине/
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ставови/

Општепредметне
компетенције
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технике рада
-царства живог света,
хетеротроф,
протиста, групе
бескичмењака,
хордати, групе
кичмењака, услови
живота, грађа
организма, паразит,
домаћин,
биодиверзитет,
еволуција, природна и
вештачка селекција

-часови обраде
-други типови часа
(понављање,
утврђивање, провера
знања-усмена и писмена
вежбе)
-систематизација
-вербално-текстуалне
методе
-демонстративноилустративне методе
-метод експеримента
-практични рад уз
коришћење природног
материјала, препарата, и
лабораторијског
прибора
-посете природњачком
музеју, ботаничкој
башти
-часови у природи
-фронтални облик рада
-групни облик рада
-рад у паровима
-индивидуални облик
рада
-коришћење различитих
извора знања
-изложбе радова
ученика
-школске збирке
-препознавање и
повезивање знања са
потребама у локалној
средини
-активан однос према
очувању ближе околине

-познаје основне
појмове о природном
систему животиња
-познаје спољашњу и
основе унутрашње
грађе хетеротрофних
протиста
-зна основну грађу
различитих група
бескичмењака и
набраја типичне
врсте сваке од група
бескичмењака
-зна основне
паразитске врсте
-зна значај инсеката
у природи
-зна основну грађу
различитих група
хордата и набраја
типичне врсте сваке
од група хордата
-схвате елементарне
основе теорије
органске еволуције,
-схвате историјски
развитак Земље и
живота на њој
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способности
-самостално, или у
групном раду, користи
заједничке особине
животиња и критеријуме
за њихово груписање
-схвата сличности и
разлике међу
организмима различитих
царстава
-извести закључак о
реализацији групног
користећи доказе
еволуције и принципе
еволуције животиња
-илуструје једноставним
примерима улогу
наслеђивања особина
(комбиновање наследног
материјала родитеља) у
механизму природне
селекције ради
разумевања процеса
биолошке еволуције
-доведе у везу промене у
спољашњој средини
(укључујући утицај
човека) са губитком
разноврсности животиња
на Земљи
-на примерима које
сакупи у истраживању
различитих животних
заједница прикаже
односе између живих
бића, као предуслове
њиховог опстанка
-користи основни
лабораторијски прибор и
оптичке инструменте

вредности
-сарађује у тиму и
самостално извршава
задатак
-одговоран према
постављеним
задацима
-у дискусији,
аргументовано
образлаже потребу
очувања
биодиверзитета
ослањајући се на
информације о
начину живота и
распрострањености
типичних
представника
животиња
-направи разлику
између одговорног и
неодговорног односа
према животињама у
непосредном
окружењу
-штити своје здравље
од најчешћих
болести које
изазивају или
преносе
животиње

-компетенциjа за
учење
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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(лупа и микроскоп) и
примењује правила
понашања и безбедности
у лабораторији и
на терену
-у једноставном
истраживању о
разноврсности животиња
самостално класификује,
систематизује и
интегрише резултате до
којих је дошао

36.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-порекло и
разноврсност
живота
-јединство грађе и
функције као основа
живота
-наслеђивање и
еволуција
-живот у екосистему
-човек и здравље
-посматрање,
мерење и
експеримет у
биологији

Садржај
Наука о човеку – антропологија. Порекло и историјски развој човека. Преци данашњег човека. Људи данас. Нивои
организације биолошких система. Човек – органски систем. Ћелија – величина, облик, основна грађа (мембрана, цитоплазма,
једро, органеле, ДНК, хромозоми). Деоба ћелије. Вежба: Посматрање грађе ћелије на трајном микроскопском препарату.
Систем органа коже. Грађа коже. Органи коже. Слузокожа. Функције коже и слузокоже. Обољења, повреде коже и прва помоћ.
UV зрачење и заштита коже. Вежба: Посматрање грађе коже на трајном микроскопском препарату. Скелетни систем. Кратак
преглед еволутивне разноврсности скелетног система животиња. Коштана ћелија и ткиво. Грађа кости. Хрскавица. Везе међу
костима. Скелет. Кости главе, трупа и удова. Обољења, повреде костију и прва помоћ. Деформације. Правилно држање тела.
Вежба: Посматрање костију, зглобова и шавова. Поређење са механичким зглобом. .Мишини систем. Кратак преглед
еволутивне разноврсности мишићног система животиња. Мишићне ћелије и ткива. Типови мускулатура. Облици скелетних
мишића. Физиолошке особине мишића. Кретање. Обољења и оштећења мишића. Физичка активност. Вежба: Посматрање
мишићног ткива на трајном микроскопском препарату. Нервни систем. Кратак преглед еволуције нервног система животиња.
Нервна ћелија и нервно ткиво. Физиолошке особине. Нерви и ганглије. ЦНС. Рефлекси и рефлекснилук. Периферни нервни
систем. Мозак . делови мозга и функције. Аутономни нервни систем. Обољења нервног система. Стрес, одмор и сан. Учење и
памћење. Вежба: Посматрање нервног ткива и пресека кичмене мождине под микроскопом. Испитивање рефлекса бутног
мишића. Систем жлезда са унутрашњим лучењем. Ендокрине жлезде - грађа. Повратна спрега. Поремећаји у раду ендокриних
жлезда. Систем чулних органа. Кратак преглед еволуције система чулних органа. Чулне ћелије. Чуло мириса и укуса.Ч уло
вида – грађа и функционисање. Мане и болести ока. Чуло слуха и равнотеже. Обољења и оштећења чула слуха и равнотеже.
Бука и чуло слуха. Вежба: „Да ли ме то очи варају?“; Провера вида и разликовање боја. Систем органа за варење. Кратак
преглед еволутивне разноврсности система органа за варење животиња. Грађа органа за варење. Процес варења. Јетра и
панкреас. Обољења органа за варење. Правилна исхрана и последице неправилне исхране. Хигијена усне дупље. Вежба:
Таблице правилне исхране. Систем органа за размену гасова. Кратак преглед еволуције система органа за дисање животиња.
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Појмови
-антропологија,
порекло човека,
еволуција човека,
нивои организације
организма, ћелија,
ткиво, орган, систем
органа, грађа и
функција система
органа, повреде,
прва помоћ, заразне
болести, превенција,
здравље, пубертет,
адолесценција,
полни живот,
контрацепција.

Грађа и функционисање органа за дисање. Покрети дисања. Размена гасова. Ћелијско дисање. Глас и говор. Обољења органа за
дисање. Дувански дим и здравље. Вежба: Доказивање CO2 у издахнутом ваздуху. Систем органа за циркулацију. Кратак
преглед еволуције система органа за циркулацију животиња.Телесне течности – крв и лимфа. Крвне групе и трансфузија. Срце
– грађа и рад. Крвни судови – артерије, вене, капилари. Лимфни судови. Крвоток и лимфоток. Одбрамбене способности
организма. Вакцине. Обољења,повреде крвних судова и прва помоћ. Реанимација. Вежба: Посматрање крви на трајном
микроскопском препарату. Вежба: Мерење пулса и притиска. Систем органа за излучивање. Кратак преглед еволуцијесистема
органа за излучивање животиња. Грађа и функционисање органа за излучивање. Обољења органа за излучивање. Вежба: Грађа
бубрега на моделу. Систем органа за размножавање. Кратак преглед еволуције система органа за размножавање животиња.
Грађа и функција о. за размножавање. Физиологија репродукције. Наслеђивања пола. Наследне болести. Обољења органа за
размножавање. Хигијена полних органа. Дефиниција здравља. Пубертет и адолесценција. Проблеми везани за период
одрастања. Почетак полног живота. Хумани односи међу половима. Контрацепција. Ризично понашање и сексуално преносиве
болести – превенција и лечење. Значај планирања породице. Наталитет.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметн
облици, методе и
вештине/
ставови/
е компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-употреба активних и
-зна етапе у развоју
-користећи моделе „дрво
-избегава ризична
-компетенциjа за
интерактивних метода
савременог човека и
живота“ и „календар
понашања која доводе
учење
наставе
разумеју еволутивни
живота“, одреди положај
до болести зависности
-одговорно учешће
-употреба задатака, за
положај човека
човека у живом свету,
и нарушавања
у демократском
примену наученог
-има основна знања о
представљајући
-усвоје одређене
друштву
-критеријумско
грађи и
еволутивно-филогенетски
хигијенске навике
-естетичка
оцењивање
функционисању
развој система органа
-стекну одговорност за компетенциjа
-часови обраде,
ћелија, органа,
животиња
властито здравље и
-комуникациjа
понављања, вежбе и
система органа и
-кроз дискусију о развоју
здравље других људи
-одговоран однос
систематизације
организма
цивилизације интерпретира -усклађује сопствене
према околини
градива
-елементарна знања за однос између биолошке
активности са
-одговоран однос
-употреба различитих
пружање прве помоћи и социо-културне
физиолошким стањем
према здрављу
наставних средстава
код лакших, а
еволуције човека
свог организма и
-предузимљивост и
-избор наставних
најчешћих повреда
-илуструје, применом
променама у
ориjентациjа ка
метода зависи од циља -зна основну грађу и
основних правила
непосредној околини
предузетништву
и задатка часа
улогу коже, костију и
наслеђивања, утицај
-захтева стручну помоћ -рад са подацима и
мишића, нервног
генетичког материјала
када запази промене у
информациjама
система и чула,
родитеља (гена) на особине психичком здрављу,
-решавање
ендокриног система,
потомства
поремећају рада органа проблема
система органа за
-прикаже повезаност
и организма у целини и -сарадња
варење, система
органа и система органа у
теже повреде тела
-дигитална
органа за дисање,
организам као целину
-схвате да је полност
компетенциjа
система органа за за
-на једноставним
саставни део живота и
циркулацију, система
примерима из свакодневног да подразумевају права
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органа за излучивање,
система органа за
размножавање
-зна фазе у полном
сазревању човека и
биолошку регулацију
процеса везаних за
пол

живота, илуструје како
може ускладити сопствене
активности са
физиолошким стањем свог
организма и променама у
непосредној околини
-разликује фазе животног
циклуса човека и разуме да
пролази кроз психофизичке
промене у пубертету/
адолесценцији које настају
као резултат процеса
хормонске консолидације и
биолошког сазревања
репродуктивног здравља
-демонстрира пружање
основне прве помоћи
приликом лакших повреда
тела
-измери пулс и крвни
притисак и протумачи
резултате лабораторијских
анализа крви (крвна слика)
-користи микроскоп за
посматрање трајних
препарата биолошког
материјала
-представи и протумачи
информације добијене
једноставним
истраживањем из области
биологије човека
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и одлуке другог пола
-схвате неопходност
родне равноправности
-развију осећање
одговорности према
сопственом здрављу и
здрављу других људи
-критички вреднује
информације добијене
једноставним
истраживањем из
области биологије
човека
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36.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-порекло и
разноврсност
живота
-јединство грађе и
функције као
основа живота
-наслеђивање и
еволуција
-живот у
екосистему
-човек и здравље
-посматрање,
мерење и
експеримет у
биологији

Појмови
-биолошка
еволуција човека,
културна
еволуција,
биодиверзитет,
животна средина,
биотоп, еколошки
фактори,
популација,
биоценоза,

Садржај
Биолошка и културна еволуција човека. Услови живота на Земљи. Разноврсност живог света. Биодиверзитет. Нивои
организације живог света. Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије. Животна средина – појам и компоненте.
Животно станиште - биотоп. Услови живота у станишту - еколошки фактори. Однос организама и животне средине (адаптације,
животне форме). Популација – основне одлике. Животна заједница и њена организација (еколошка ниша, просторна и
временска организација). Екосистем – основни процеси који се одвијају у екосистему. Односи исхране. Пренос енергије и
кружење супстанце (материје). Развој екосистема (сукцесије). Основни биоми на Земљи. Биосфера. Разноврсност и структура
екосистема (природни и антропогени).Екосистеми копнених вода; загађивање и могућности заштите. Екосистеми мора;
загађивање и могућности заштите. Шумски екосистеми; угроженост и могућности заштите. Травни екосистеми; угроженост и
могућности заштите. Антропогени екосистеми (агроекосистеми и урбани екосистеми); угроженост и могућности заштите.
Угрожавање и заштита биодиверзитета. Категорије заштићених природних добара (национални и међународни ниво). Црвене
књиге флоре и фауне. Угрожавање и заштитакултурних добара. Унапређивање животне средине – значај и могућности.
Пројекат: Истраживање стања угрожености животне средине у насељу. Примери позитивног и негативног утицаја антропогеног
фактора на животну средину. Климатске промене. Ефекат стаклене баште. Оштећење озонског омотача. Киселе кише. Сушење
шума. Ерозија земљишта. Ширење пустиња. Нестајање биљних и животињских врста. Пројекат: Глобалне последице
загађивања животне средине (претраживање интернет страна, научних часописа ...). Концепт одрживог развоја. Право на
информисаност и учешће јавности у доношењу одлука у вези заштитне животне средине. Природни ресурси – одрживо
коришћење. Енергетска ефикасност. Активност: Процена примене неких облика енергетске ефикасности. Отпад и рециклажа.
Активност: Конкретан допринос селекцији отпада. Дебата на тему: Информисаност и учешће младих у заштити животиња
(добробит животиња). Право на здраву животну средину. Савремен начин живота и здравље (бука, брза храна, дувански дим...).
Култура живљења (еколошка култура). Активност: Организација и реализација разних активности унапређивања заштите
животне средине и културе живљења – током године. Обнављање и систематизација садржаја наставног програма петог,
шестог, седмог и осмог разреда (провера знања дефинисаних образовним стандардима за крај обавезног образовања). Посета
резервата природе „Ритови доњег Потисја“.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-фронтални облик рада -схвата нивое
-повезује распрострањење
-изводи биолошки
-компетенциjа за
-групни облик рада
организације живог
појединих група организама исправне закључке о
учење
-рад у паровима
света у природи
са различитим
обрасцима
-одговорно учешће
-индивидуални облик
-зна појам биолошке
условима живота на Земљи
распрострањења живих у демократском
рада
разноврсности и њен
-илуструје примерима везу
бића на Земљи
друштву
-вербално-текстуалне,
значај за опстанак и
између промена у
-процењује утицај
-естетичка
демонстративноеволуцију живота на
спољашњој средини и
својих животних
компетенциjа
илустративне методе
Земљи
адаптацијa и животних
навика у потрошњи
-комуникациjа
-метод експеримента
-зна предмет
форми живих бића и
ресурса и одлагању
-одговоран однос
-практични рад
истраживања
-изводи биолошки исправне
отпада по здравље и
према околини
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екосистем, биом,
екосистеми у
Србији,
загађивање,
заштита, природна
добра, глобалне и
локалне последице
загађивања,
одрживи развој,
еколошка култура

уз коришћење
природног материјала,
препарата, и
лабораторијског
прибора
-посете природњачком
музеју, ботаничкој
башти, часови у
природи
-часови обраде
-други типови часа
(понављање,
утврђивање,
провера знања-усмена
и писмена вежбе)
систематизација
-коришћење
различитих извора
знања
-изложбе радова
ученика
-школске збирке
-препознавање и
повезивање знања са
потребама у локалној
средини
-активан однос према
очувању ближе
околине

екологије и њен значај
-схвата основне
односе исхране и
повезаност живих
бића у ланцима
исхране
-схвата узајамне
односе живих бића и
животне средине и
динамику односа
материје и енергије
-схвате значај
еколошке равнотеже
за одржавање
екосистема
-познаје 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
-познају појам и
концепцију одрживог
развоја
-познаје природне
ресурсе, њихову
ограниченост и значај
рационалног
коришћења

закључке о обрасцима
распрострањења живих бића
на Земљи
-интерпретира значај
наследне различитости
између јединки у
популацији за деловање
природне селекције на
примерима из конкретне
животне заједнице
-прикаже међусобну
повезаност еколошких нивоа
организације живог света
-тумачи основне односе
међу члановима екосистема
на примерима из своје
околине
-преко циклуса кружења
воде и основних хемијских
елемената (угљеник, азот,
фосфор и сумпор)
протумачи како делови
екосистема утичу једни на
друге и какве последице
могу настати поремећајем
тог процеса, укључујући и
последице настале
антропогеним утицајем
-рукује основним теренским
прибором и инструментима
током истраживања у својој
непосредној околини
-прикаже и протумачи
податке добијене у
једноставном истраживању
стања животне средине и
биодиверзитета
карактеристичних
природних просторних
целина
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околину
-разумеју улогу и
значај личног
ангажовања у заштити
животне средине
-развијају еколошку,
здравствену и културу
живљења
-учествује у планирању
и реализацији акција
усмерених ка заштити
биодиверзитета и
одрживог развоја и
отклањања последица
загађивања воде,
ваздуха, земљиште и
хране у свом окружењу
-процени значај
коришћења
обновљивих извора
енергије (соларне
енергије, механичке
снаге воде и ветра и
искоришћавањем
енергетског
потенцијала
биомасе) за очување
животне средине у
својој непосредној
околини

-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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36.5. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
БИОЛОГИЈА

Основни ниво
1.1.1. уме да наведе основне карактеристике
живог света
1.1.2. разликује живу и неживу природу у
непосредном окружењу и у типичним
случајевима
1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у
изгледу и понашању биљака и животиња
1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и
познаје типичне представнике истих
1.1.5. зна да постоје просторне и временске
промене код живих бића и познаје основне
чињенице о томе

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
Средњи ниво
2.1.1. примењује критеријуме за разликовање
живог од неживог на карактеристичном
биолошком материјалу (препаратима, огледима)
2.1.2. познаје и користи критеријуме за
разликовање биљака и животиња и примењује их
у типичним случајевима
2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства
међусобно разликују на основу њихових
својстава до нивоа кола/класе
2.1.4. уме да објасни везу између промена у
просторном и временском окружењу и промена
које се дешавају код живих бића у околностима
када делује мањи број чинилаца на типичне
заједнице живих бића или организме

Напредни ниво
3.1.1. примењује критеријуме за разликовање
живог од неживог у граничним случајевима и
у атипичним примерима (вируси, делови
организама, плодови и сл.)
3.1.2. уме да објасни зашто је нешто
класификовано као живо или као неживо
3.1.3. разуме критеријуме по којима се
разликују биљке и животиње и уме да их
примени у атипичним случајевима
3.1.4. познаје критеријуме по којима се
царства међусобно разликују на основу
њихових својстава до нивоа класе/реда
најважнијих група
3.1.5. уме да објасни везу између промена у
просторном и временском окружењу и
промена које се дешавају код живих бића у
комплексним ситуацијама у сложенијим
заједницама

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од 2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи
3.2.1. зна карактеристике и основне функције
једне ћелије у којој се одвијају сви
ћелија у зависности од функције коју обављају у
унутрашње грађе биљака, животиња и човека
карактеристични животни процеси и зна
вишећелијским организмима (разлике између
3.2.2. разуме морфолошку повезаност
основне карактеристике грађе такве ћелије
биљне и животињске ћелије, између коштане и
појединих нивоа организације и њихову
1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе
мишићне ћелије и сл.)
међусобну функционалну условљеност 3.2.3.
свих вишећелијских организама у чијим
2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између разуме узроке развоја и усложњавања грађе и
одељцима се одвијају разноврсни процеси, и
нивоа организације јединке: зна да се ћелије које
функције током еволуције
зна основне карактеристике грађе тих ћелија
врше исту функцију групишу и образују ткива,
3.2.4. разуме да је у остваривању
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1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака,
животиња и човека и основне функције које се
обављају на нивоу организма
1.2.4. познаје основну организацију органа у
којима се одвијају различити животни процеси
1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија
коју организми обезбеђују исхраном
1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички
за сва жива бића (дисање, надражљивост,
покретљивост, растење, развиће,
размножавање)
1.2.7. зна да организми функционишу као
независне целине у сталној интеракцији са
околином

Основни ниво
1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје
потомке исте врсте
1.3.2. зна основне појмове о процесима
размножавања
1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи
генетички материјал
1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома
1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 1.3.6.
зна како делују гени и да се стечене особине не
наслеђују
1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се
тај процес назива развиће
1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији

ткива са истом функцијом органе, а органи са
истом функцијом системе органа
2.2.3. зна карактеристике и основне функције
спољашње грађе биљака, животиња и човека
2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија
која се производи, складишти и одаје у
специфичним процесима у ћелији и да се то
назива метаболизам
2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући
специфичној грађи, могу да везују енергију и
стварају (синтетишу) сложене (хранљиве)
материје
2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској
ћелији сложене материје могу да се разграђују,
при чему се ослобађа енергија у процесу који се
назива дисање
2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни
шта он значи
2.2.8. зна да је неопходна координација функција
у вишећелијским организмима и зна који
органски системи омогућују ову интеграцију
2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају
улогу у одржавању хомеостазе
НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
Средњи ниво
2.3.1. разуме основне разлике између полног и
бесполног размножавања
2.3.2. разуме механизам настанка зигота
2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и
њихове претке, али нису идентични са њима
2.3.4. зна да на развиће организама поред
генетичког материјала утиче и средина
2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки
исте врсте и различитих врста и зна да су оне
настале деловањем еволуционих механизама
2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме
да током еволуције природно одабирање доводи
до прилагођавања организама на услове животне
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карактеристичног понашања неопходна
функционална интеграција више система
органа и разуме значај такве интеграције
понашања за преживљавање
3.2.5. разуме сличности и разлике у
интеграцији грађе и функције јединке током
животног циклуса
3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и
функционалне карактеристике органа који
информишу организам о стању у околини и
њихову улогу у одржавању унутрашње
равнотеже (улога нервног система)
3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и
функционалне карактеристике органа који
реагују на промене у околини и
карактеристике органа који враћају
организам у равнотежу онда када је из ње
избачен (стресно стање - улога ендокриног
система)
3.2.8. зна и разуме које су последице
стресног стања за организам

Напредни ниво
3.3.1. разуме разлику између телесних и
полних ћелија у погледу хромозома и деоба
3.3.2. разуме да полне ћелије настају од
посебних ћелија у организму
3.3.3. зна функцију генетичког материјала и
његову основну улогу у ћелији
3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији
карактеристика врсте
3.3.5. разуме како различити еволуциони
механизми, мењајући учесталост особина у
популацијама, доводе до еволуције
3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер
и брзину еволуционих промена својих
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живота на Земљи
1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко
порекло са чијом се историјом можемо
упознати на основу фосилних записа
1.3.10. зна да је природно одабирање основни
механизам прилагођавања организама

Основни ниво
1.4.1. препознаје основне еколошке појмове
(животна средина, станиште - биотоп, животна
заједница - биоценоза, популација, еколошка
ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна
најопштије чињенице о њима
1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких
и биотичких фактора на организме и
популације
1.4.3. уме на задатом примеру да одреди
материјалне и енергетске токове у екосистему,
чланове ланаца исхране и правце кружења
најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота)
1.4.4. препознаје животне услове који владају у
карактеристичним екосистемима Србије и
најважније представнике врста које их
насељавају
1.4.5. препознаје основне последице развоја
човечанства на природу (утицај киселих киша,
озонских рупа, појачање ефекта стаклене
баште, глобалне климатске промене) и
најважније врсте загађивања воде, ваздуха,
земљишта
1.4.6. разуме утицај човека на биолошку
разноврсност (нестанак врста, сеча шума,
интензивна пољопривреда, отпад)
1.4.7. препознаје основне процесе важне у
заштити и очувању животне средине
(рециклажу, компост) и у заштити
биодиверзитета (националних паркова,
природних резервата)

средине

популација и популација других врста

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
Средњи ниво
2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису
типичних ситуација у природи
2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема,
заједница и популација и зна да опише везе
између делова
2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди
основне материјалне и енергетске токове у
екосистему, основне односе исхране и најважнија
својства биоценоза и популација
2.4.4. зна да у природи постоји кружење
појединих супстанци (воде, угљеника и азота)
2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов
основни распоред на земљи
2.4.6. препознаје животне услове који владају у
појединим екосистемима Европе и света и
карактеристичне представнике врста које их
насељавају
2.4.7. зна да објасни основне прилагођености
живих организама на живот у ваздушној, воденој
и земљишној средини 2.4.8. разуме последице
загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај
очувања природних ресурса и уштеде енергије
2.4.9. разуме значај природних добара у заштити
природе (националних паркова, природних
резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)
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Напредни ниво
3.4.1. уме да објасни како различити делови
екосистема утичу један на други као и
међусобне односе популација у биоценози
3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек
преноси и енергија и обратно и интерпретира
односе исхране у екосистему (аутотрофне,
хетеротрофне, сапротрофне животне
комплексе, ланце исхране и трофичке
пирамиде)
3.4.3. разуме значај кружења појединих
супстанци у природи (воде, угљеника и
азота)
3.4.4. разуме просторну и временску
организацију животних заједница и
популација
3.4.5. предвиђа на основу задатих услова
средине тип екосистема који у тим условима
настаје
3.4.6. познаје механизме којима развој
човечанства изазива промене у природи
(утицај киселих киша, озонских рупа,
појачање ефекта стаклене баште, глобалне
климатске промене)
3.4.7. познаје механизме деловања мера
заштите животне средине, природе и
биодиверзитета
3.4.8. разуме зашто се неограничен развој
човечанства не може одржати у ограниченим
условима целе планете
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1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити
свог непосредног животног окружења

Основни ниво
1.5.1. зна основне мере за одржавање личне
хигијене и хигијене околине и разуме зашто је
важно да их се придржава 1.5.2. разуме значај
примене хигијенских навика у исхрани и
посебно значај термичке обраде хране
1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних
љубимаца, домаћих и дивљих животиња и
правилног опхођења са њима 1.5.4. разуме
зашто је важно да се придржава званичних
упутстава која се односе на заразне болести
(епидемије и пандемије)
1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја
функције појединих органа и основне симптоме
инфекције и разликује стање у коме може сам
да интервенише од стања када мора да се
обрати лекару
1.5.6. разуме предности и недостатке употребе
додатака у храни и исхрани (конзерванси и
неконтролисана употреба витамина,
антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до
којих може да доведе неуравнотежена исхрана
(редукционе дијете, претерано узимање хране и
сл.) и познаје основне принципе правилног
комбиновања животних намирница
1.5.7. разуме да загађење животне средине
(воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке
природне појаве (UV зрачење) неповољно
утичу на здравље човека
1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље
имају умерена физичка активност и поштовање
биолошких ритмова (сна, одмора)
1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје
мере превенције и могуће путеве инфекције,
као и њихове негативне последице на здравље

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
Средњи ниво
2.5.1. познаје основне механизме деловања
превентивних мера у очувању здравља
2.5.2. разуме значај и зна основне принципе
правилног комбиновања животних намирница
2.5.3. зна како се чува хранљива вредност
намирница
2.5.4. зна механизме којима загађење животне
средине угрожава здравље човека
2.5.5. зна механизме деловања хемијских
материја на физиолошке процесе у организму и
на понашање (утицај алкохола, различитих врста
дрога, енергетских напитака и сл.)
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Напредни ниво
3.5.1. познаје узроке и физиолошке
последице заразних болести
3.5.2. познаје основне принципе лечења
заразних и других болести
3.5.3. разуме основне биолошке процесе који
леже у основи физиолошки правилне исхране
3.5.4. познаје главне компоненте намирница
и њихову хранљиву вредност 3.5.5. познаје
симптоме и главне карактеристике болести
метаболизма и узроке због којих настају
(гојазност, анорексија, булимија, шећерна
болест)
3.5.6. разуме механизме поремећаја функције
појединих органа
3.5.7. познаје основне биолошке механизме
који доводе до развијања болести зависности
3.5.8. разуме механизме стресног стања и
утицај јаких негативних емоција на
физиолошке процесе у организму и на
понашање појединца
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1.5.10. зна да постоје природне промене у
понашању које настају као последица
физиолошких промена (пубертет, менопауза),
зна да у адолесцентом добу могу да се појаве
психолошки развојни проблеми (поремећаји у
исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна
и сл.)
1.5.11. разуме одговорност и опасност
превременог ступања у сексуалне односе и
разуме зашто абортус у доба развоја има
негативне последице на физичко и ментално
здравље
1.5.12. зна да болести зависности (претерана
употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно
утичу на укупан квалитет живота и зна коме
може да се обрати за помоћ (институцијама и
стручњацима)
1.5.13. зна како се треба понашати према особи
која болује од болести зависности или је ХИВ
позитивна
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37. ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРИРОДНИХ НАУКА: БИОЛИГИЈУ
ФИЗИКУ И ХЕМИЈУ

Основни ниво
1.6.1. уме да разликује и користи једноставне
процедуре, технике и инструменте за
прикупљање података у биологији
(посматрање, бројање, мерење) 1.6.2. уме да по
упутству и уз помоћ наставника реализује
једноставно истраживање, попуни формулар,
прикаже резултате у табели/графикону и
извести о резултату
1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на
терену и правила о раду и безбедности рада
1.6.4. уме по упутству да изведе унапред
постављени експеримент и одговори на
једноставну хипотезу уз помоћ и навођење
наставника

ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
Средњи ниво
2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено
прикупљање података, систематизује податке и
извести о резултату
2.6.2. зна шта је грешка инструмента и
прецизност мерења и уме по упутству да
калибрише инструмент
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави
графиконе и табеле према два критеријума уз
коментар резултата
2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ
наставника, да постави хипотезу, формира и
реализује једноставан експеримент и извести о
резултату
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Напредни ниво
3.6.1. разуме значај и уме самостално да
реализује систематско и дуготрајно
прикупљање података
3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол
прикупљања података и формулар за упис
резултата
3.6.3. уме самостално да прави графиконе и
табеле према два критеријума уз детаљан
извештај
3.6.4. разуме значај контроле и пробе у
експерименту (варирање једног/више
фактора), уме да постави хипотезу и извуче
закључак
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење
наставника, самостално да осмисли,
реализује и извести о експерименту на
примеру који сам одабере
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38. ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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. Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са
осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном (когнитивном, афективном, моторичком) развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и
специфичним условима живота и рада. Учењем наставног предмета физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима и
културним вредностима телесног вежбања, примењује их у свакодневномживоту, новим и ванредним животним ситуацијама; разуме
значај континуиран огразвоја физичких способности, разноврсних моторичких активности, утицај на здравље, здравље околине и
квалитет живота. Сагледава да физичка активност и спорт омогућавају исказивање: личног идентитета, креативности, емоција,
самопотврђивања и учешћа у тимском раду, као и да смањујe негативне утицаје савременог живота на здравље и социјално понашање.
Јача свест о толеранцији, одговорности, поштовању правила и квалитетним комуникацијама. Активно учествује у развоју хуманих
односа, односа према окружењу у оквирима локалних, регионалних, националних и ширих оквира.
38.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-физичке
способности
-моторичке
вештине, спорт
и спортске
дисциплине
-физичка и
здравствена
култура

Садржај
Обавезни садржаји. Вежбе за развој снаге. Вежбе за развој покретљивости. Вежбе за развој аеробне издржљивости. Вежбе за развој
брзине. Вежбе за развој координације. Примена националне батерије тестова за праћење физичког развоја и моторичких
способности. Техника истрајног трчања. Истрајно трчање – припрема за крос. Техника спринтерског трчања. Техника високог и
ниског старта. Скок увис (прекорачна техника). Бацање лоптице (до 200 г). Техника штафетног трчања. Скок удаљ. Бацања кугле 2
kg. Бацање „вортекс-а“. Тробој. Вежбе на тлу. Прескоци и скокови. Вежбе у упору. Вежбе у вису. Ниска греда. Гимнастички
полигон. Вежбе на тлу (напредне варијанте). Висока греда. Трамболина. Прескок. Коњ са хватаљкама. Вежбе у упору (сложенији
састав). Вежбе у вису (сложенији састав). Рукомет/мини-рукомет: Основни елементи технике и правила: вођење лопте, хватањa и
додавањa лопте, шутирања на гол, финтирање, принципи индувидуалне одбране.Oсновна правила рукомета/мини-рукомета
Спортски полигон. Напредни елементи технике, тактике и правила игре: хватања котрљајућих лопти, дриблинг, шутирања на гол,
финтирање, основни принципи колективне одбране. Покрети уз ритам и уз музичку пратњу. Ритмичка вежба без реквизита.
Скокови кроз вијачу. Народно коло „Моравац“. Народно коло из краја у којем се школа налази. Основни кораци друшвених
плесова. Вежбе са обручем. Вежбе са лоптом. Сложенији скокови кроз вијачу. Предвежбе у обучавању пливања. Игре у води.
Самопомоћ у води. Плива једном техником. Роњење у дужину. Циљ и сврха вежбања у физичком и здравственом васпитању.
Основна правила Рукомета/мини-рукомета и Малог фудбала. Понашање према осталим субјекатима у игри (према судији,
играчима супротне и сопствене екипе). Чување и одржавање материјалних добара која се користе у физичком и здравственом
васпитању. Уредно постављање и склањање справа и реквизита неопходних за вежбање. Упознавање ученика са најчешћим
облицима насиља у физичком васпитању и спорту. „Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање конфликтних ситуација). Писани
и електорнски извори информација из области физчког васпитања и спорта. Значај развоја физичких способности за сналажење у
ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, пожар...). Физичко вежбање и естетика (правилно обликовање тела). Планирање
дневних активности. Физичка активност, вежбање и здравље. Основни принципи вежбања и врсте физичке активности. Одржавање
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личне опреме за вежбање и поштовање здравствено-хигијенских мера пре и после вежбања. Лична и колективна хигијена пре и
после вежбања. Утицај правилне исхране на здравље и развој људи. Исхрана пре и после вежбања. Прва помоћ:значај прве помоћи,
врсте повреда. Вежбање и играње на чистом ваздуху – чување околине приликом вежбања.
Појмови
-физичко
вежбање
-плес
-рукомет
пливање
-здравље
-васпитање

Начин реализације облици, методе и
технике рада
-на часу физичког
васпитања у сали,
школском дворишту
-на гимнастичким
струњачама греди,
козлићу
-вежбе са лоптама,
вијачама
-аудио-видео музиком
за игру
-корективно педагошки
рад у припремном делу
часа у оквиру вежби
обликовања
-теоријско образовање у
предпрвој фази часа

знања
-наведе основна
правила гимнастике,
атлетике, спортске игре,
пливања
-дефинишеосновна
здравствено-хигијенска
правила вежбања
-упореди резултате
тестирања са
вредностима за свој
узраст и сагледа
сопствени моторички
напредак
-доводи у везу развој
физичких способности
са атлетским
дисциплинама
-процени сопствене
могућности за вежбање
у гимнастици
-користи основну
терминологију вежбања
-користи различите
изворе информација за
упознавање са
разноврсним облицима
физичких испортскорекреативних
активности
-препозн аврсту повреде
-наведе примере утицаја
физичког вежбања на
здравље

Предметне компетенције
вештине/
способности
-презентује и анализира
информацијо физичком
вежбању, спорту, здрављу,
историји спорта,
актуелним спортским
подацима итд.)
-објасни својим речима
сврху и значај вежбања
-примени мере
безбедности током
вежбања
-примени једноставне
комплексе простих и
општеприпремних вежби
-изведе вежбе (разноврсна
природна и изведена
кретања) и користи их у
спорту, рекреацији и
различитим животним
ситуацијама
-комбинује и користи
достигнути ниво усвојене
технике кретања у спорту
и свакодневном животу
-одржава стабилну и
динамичку равнотежу
-у различитим кретањима,
изводи ротације тела
-користи елементе
гимнастике у
свакодневним животним
ситуацијама и игри
-примењује основна
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ставови/
вредности
-учествује у организацији
недеље школског спорта
и школских такмичења
-учествује на
унутародељенским
такмичењима
-поштује правила
понашања у и око водене
средине
-поштује правила
понашања у и
на просторима за
вежбање ушколи и ван
ње, као и на спортским
манифестацијама
-одговорно се односи
према објектима,
справамаи
реквизитима у
просторима за вежбање
-примени и поштује
правила тимске и
спортске игре у складу са
етичким нормама
-навија и бодри учеснике
на такмичењима и
решава конфликте на
социјално прихватљив
начин
-прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са „ферплејом”
-примењује научено у

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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-разликује здраве и
нездраве начине
исхране

правила рукомета у игри
-изведе кретања, вежбе и
кратке саставе уз музичку
пратњу
-игра народно коло
-изведе кретања у
различитом ритму
-изведе основне кораке
плеса и зна родне
традиције других култура
-контролише и одржава
тело у води
-преплива 25 м слободном
техником
-скочи у воду на ноге
-користи елементе
технике у игри
-правилно реагује у
случају повреде
-направи недељни
јеловник уравнотежене
исхране уз помоћ
наставника

физичком и здравственом
васпитању у ванредним
ситуацијама
-препозна лепоту покрета
и кретања у физичком
вежбању ис порту
-направи план дневних
активности
-примењује здравствено
хигијенске мере пре, у
току и након вежбања
-чува животну средину
током вежбања

38.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-физичке
способности
-моторичке вештине
-спорт и спортске
дисциплине
-атлетика
-спортска гимнастика
-основе тимских и
спортских игара
-плес и ритмика

Садржај
Вежбе за развој снаге. Вежбе за развој покретљивости. Вежбе за развој аеробне издржљивости. Вежбе за развој брзине. Вежбе
за развој координације. Примена националне батерије тестова за праћење физичког развоја и моторичких способности.
Техника штафетног трчања. Скок удаљ. Бацања кугле 2 kg. Истрајно трчање –припрема за крос. Скок увис (опкорачна
техника). Бацање „вортекс-а“. Тробој. Вежбе на тлу. Прескоци и скокови. Вежбе у упору. Вежбе у вису. Греда. Гимнастички
полигон. Вежбе на тлу (напредневаријанте). Висока греда. Трамболина. Прескок. Коњ са хватаљкама. Вежбе у упору
(сложенији састав). Вежбе у вису (сложенији састав). Кошарка: Основни елементи технике и правила: кретање у основном
ставу у одбрани, контрола лопте у месту и кретању, вођење лопте , дриблинг, хватањa и додавањa лопте, шутирања, принципи
индувидуалне одбране, откривање и покривање (сарадња играча), основна правила кошарке. Напредни елементи технике,
тактике и правила игре: дриблинг (сложенијеваријанте), финтирање. Основни принципи колективне одбране и напада. Вежбе
са вијачом. Народно коло „Моравац“. Народно коло из краја у којем се школа налази. Састав са обручем. Састав са лоптом.
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-пливање
-полигони
-физичка и
здравствена култура
-физичко вежбање и
спорт
-здравствено
васпитање

Појмови
-физичко вежбање
-плес
-кошарка
-здравље
-васпитање

Кратки састав са вијачом. Енглески валцер. Предвежбе у обучавању технике пливања. Техника краула. Техника пливања
леђног краула. Одржавање на води ради самопомоћи. Роњење у дужину 5-10 m. Полигон у складу са реализованим
моторичким садржајима. Основна правила вежбања. Основна правила Кошарке и правила Рукомета. Понашање према
осталим субјекатима у игри (према судији, играчима супротне и сопствене екипе). Чување и одржавање материјалних добара
која се користе у вежбању. Уредно постављање и склањање справа и реквизита неопходних за вежбање. Облици насиља у
физичком васпитању испорту. „Ферплеј” (навијање,победа, пораз решавањеконфликтних ситуација). Писани и електронски
извори информација изобласти физчког васпитања и спорта. Развој физичких способности у функцији сналажења у
ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, пожар...). Повезаност физичког вежбања и естетике. Значај вежбања у породици.
Планирање вежбања уоквиру дневнихактивности. Значај физичке активности за здравље. Поштовање здравствено
хигијенских мера пре и после вежбања. Последице неодржавања хигијене – хигијена пре и после вежбања. Значај употребе
воћа и поврћа у исхрани . Последице направилне исхране и прекомерног уношења енергетских напитака. Поступци ученика
након повреда (тражење помоћи). Вежбање и играње у различитим временским условима (упутства за игру и вежбање на
отвореном простору). Чување околине на отвореним просторима изабраним за вежбање. Последице конзумирање дувана.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-на часу физичког
-објасни својим
-примени комплексе
-процени лепоту
-компетенциjа за
васпитања у сали,
речима различите
простих и
покрета у физичком
учење
школском дворишту
спортске гране и
општеприпремних вежби вежбању и спорту
-одговорно учешће
-на гимнастичким
другие видове
у већем обиму и
-подстиче породицу на у демократском
струњачама, греди,
вежбања за развој
интензитету у
потребу примене
друштву
козлићу
ученика и формирање самосталном вежбању
редовне физичке
-естетичка
-вежбе са лоптама,
здравог животног
-користи научене вежбе у активности
компетенциjа
вијачама
стила
спорту, рекреацији и
-повеже врсте вежби,
-комуникациjа
-аудио-видео музиком
-користи основна
различитим животним
игара и спорта са
-одговоран однос
за игру
правила кошарке,
ситуацијама
њиховим утицајем на
према околини
-корективно педагошки атлетике и гимнастике -примени досегнути ниво здравље
-одговоран однос
рад у припремном делу у игри и такмичењу
усвојене технике кретања -процени сопствено
према здрављу
часа у оквиру вежби
-разликује правилну
у игри, спорту и
залагање и залагање
-предузимљивост и
обликовања
од неправилне
свакодневном животу
својих вршњака на
ориjентациjа ка
-теоријско образовање
исхране у функцији
-развија своје моторичке
часу
предузетништву
у предпрвој фази часа
здравља
способности применом
-примени препоручени -решавање проблема
-коришћење
-правилно стартује
вежбања из атлетике
дневни ритам рада,
-сарадња
различитих извора
-познаје народне игре
-одржава равнотежу у
исхране и одмора
-дигитална
знања укључујући и
и плесове других
различитим кретањима,
-користи здраве
компетенциjа
ИКТ
култура и набраја их
изводи ротације тела
намирнице у исхрани
-изведе елементе
-користи само
кошаркашке технике
препоручене додатке
-примени основна
исхрани
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правила кошарке
-користи елементе
кошарке у игри
-примени основне
елементе тактике у
одбрани и нападу
-изведе кретања у
различитом ритму
-игра народно коло
-изведе основне кораке
плеса из народне
традиције других култура
-изведе кретања, вежбе и
саставе уз музичку
пратњу
-контролише покрете и
одржава тело у води
-преплива 25 m техником
краула и леђног краула,
рони 5-10 м у дужину
-скочи у воду на главу
-примени усвојене
моторичке вештине у
ванредним ситуацијама

-примењује
здравствено
хигијенске мере у
вежбању
-правилно реагује
након повреда
-чува животну средину
током вежбања
-препозна последице
конзумирања дувана
-користи научене
вежбе у спорту,
рекреацији и
различитим животним
ситуацијама
-упоређује резултате
тестирања са
вредностима за свој
узраст
-има позитиван однос
према традицији и
културном наслеђу
своје земље и другим
културама

38.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-атлетика
-кошарка
-одбојка
-спортска гимнастика
-ритмичка
гимнастика
Појмови

Садржај
Трчање на средњим дистанцама и крос. Бацање кугле. Бацање диска. Скок у вис. Скок удаљ. Спринтерско трчање. Кретања
без лопте и са лоптом. Хватање и додавање. Техника пивотирања. Дриблинг. Шутирање. Игра 1 на 1 и 2 на 2. Одигравање
лопте прстима.Одигравање лопте "чекићем". Сервис. Школски сервис. Смечирање .Блокирање. Игра. Колут напред . Колут
назад. Премет странце. Разношка. Ходање по греди са окретом. Прескакање вијаче напред назад укрштено. Бацање лопте из
руке у руку са окретом колутом. Техника окретања обруча обема рукама. Техника прескакања вијаче. Техника жонглирања
чуњевима. Техника лоптом.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
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-спринт, крос,
штафетно трчање,
-кугла, диск
-скок удаљ, скок увис
-техника, тактика,
правила игре
-суђење
-сервис, смеч, блок
-игра
-суђење
-обруч
-вијача
-чуњеви
-лопта

-на часу физичког
васпитања у сали,
школском дворишту
-на гимнастичким
струњачама греди
козлићу
-вежбе са лоптама,
вијачама
-аудио-видео музиком
за игру
-корективно
педагошки рад у
припремном делу часа
у оквиру вежби
обликовања
-теоријско образовање
у предпрвој фази часа
-коришћење
различитих извора
знања укључујући и
ИКТ

-користи основна
правила игре
одбојка, атлетике и
гимнастике
-објасни својим
речима различите
спортске гране и
друге видове
вежбања за развој
ученика и
формирање здравог
животног стила
-користи основна
правила кошарке,
атлетике и
гимнастике у игри и
такмичењу
-разликује правилну
од неправилне
исхране у функцији
здравља
-правилно стартује
-познаје народне
игре и плесове
других култура и
набраја их

.

-континуирано развија
моторичке способности,
достигне вредности из
стандарда и интерпретира
резултате тестирања
-брзо трчи на кратким и
средњим дистанцама и на
стази у природи – крос
-скаче удаљ и увис
сложенијим техникама
-правилно баца куглу изводи
на тлу вежбе гипкости,
равнотеже и ротације у
упору са окретом у чеоној
равни
-одржава равнотежу на
греди различитим облицима
кретања и комбинацијама
две и више вежби
-изводи вежбе, комбинације
вежби и саставе на
различитим справама и
изводи прескоке дужим и
вишим фазама лета
-изводи естетски обликоване
покрете у вежбама и
комбинује више вежби у
кратке саставе са и без
реквизита, уз музичку
пратњу
-игра један друштвени и
народни плес и једну игру из
краја у којем сеналази
школа
-изводи основне елементе
технике са лоптом
појединачно, у пару и
мањим групама
-примени научене вежбе
технике и тактике у игри
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-организује сопствено
вежбање примењујући
знања и вештине са
часа физичког
васпитања
-учествујеу
организацији
школског такмичења,
спортског дана, дана
здравља…
-препозна штетан
утицај брзе хране и
енергетских напитака
и избегава даих
користи
- уочава естетске
вредности различитих
спортских грана и
других вежбања
- препозна непожељне
појаве на спортским
такмичењима, облике
насиља у
спорту и осуђује их
-има правилан одос
према личној
колективној
безбедности
- има позитиван однос
према традицији и
културном наслеђу
своје земље и другим
културама

-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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преко мреже
-прикаже једну технику
пливања

38.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-атлетика
-кошарка
-одбојка
-спортска гимнастика
-ритмичка гимнастика

Појмови
-спринт, крос,
штафетно трчање,
-кугла, диск
-скок удаљ, скок увис
-техника, тактика,
правила игре
-суђење
-сервис, смеч, блок
-игра
-суђење
-обруч
-вијача
-чуњеви
-лопта

Садржај
Трчање на средњим дистанцама и крос. Бацање кугле. Бацање диска. Скок у вис. Скок удаљ. Спринтерско трчање. Кретања
без лопте и са лоптом. Хватање и додавање. Техника пивотирања. Дриблинг. Шутирање. Игра 1 на 1 и 2 на 2. Одигравање
лопте прстима. Одигравање лопте "чекићем". Сервис. Школски сервис. Смечирање. Блокирање. Игра. Колут напред . Колут
назад. Премет странце. Разношка. Ходање по греди са окретом. Прескакање вијаче напред назад укрштено. Бацање лопте из
руке у руку са окретом колутом. Техника окретања обруча обема рукама. Техника прескакања вијаче. Техника жонглирања
чуњевима. Техника лоптом.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-на часу физичког
-користи основна
-континуирано развија
-организује сопствено -компетенциjа за
васпитања у сали,
правила игре
моторичке способности,
вежбање примењујући учење
школском дворишту
одбојка, атлетике и
достигне вредности из
знања и вештине са
-одговорно учешће
-на гимнастичким
гимнастике
стандарда и интерпретира часа физичког
у демократском
струњачама греди
-објасни својим
резултате тестирања
васпитања
друштву
козлићу
речима различите
-брзо трчи на кратким и
-учествујеу
-естетичка
-вежбе са лоптама,
спортске гране и
средњим дистанцама и на
организацији
компетенциjа
вијачама,
друге видове
стази у природи – крос
школског такмичења,
-комуникациjа
-аудио-видео музиком
вежбања за развој
-скаче удаљ и увис
спортског дана, дана
-одговоран однос
за игру
ученика и
сложенијим техникама
здравља…
према околини
-корективно педагошки формирање здравог
-правилно баца куглу
-препозна штетан
-одговоран однос
рад у припремном делу животног стила
изводи на тлу вежбе
утицај брзе хране и
према здрављу
часа у оквиру вежби
-користи основна
гипкости, равнотеже и
енергетских напитака
-предузимљивост и
обликовања
правила кошарке,
ротације у упору са
и избегава даих
ориjентациjа ка
-теоријско образовање
атлетике и
окретом у чеоној равни
користи
предузетништву
у предпрвој фази часа
гимнастике у игри и
-одржава равнотежу на
-уочава естетске
-рад са подацима и
-коришћење
такмичењу
греди различитим
вредности различитих информациjама
различитих извора
-разликује правилну
облицима кретања и
спортских грана и
-решавање проблема
знања укључујући и
од неправилне
комбинацијама две и више других вежбања
-сарадња
ИКТ
исхране у функцији
вежби
-препозна непожељне
-дигитална
здравља
-изводи вежбе,
појаве на спортским
компетенциjа
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-правилно стартује
-познаје народне
игре и плесове
других култура и
набраја их

.

комбинације вежби и
саставе на различитим
справама и изводи
прескоке дужим и вишим
фазама лета
-изводи естетски
обликоване покрете у
вежбама и комбинује
више вежби у кратке
саставе са и без реквизита,
уз музичку пратњу
-игра један друштвени и
народни плес и једну игру
из краја у којем сеналази
школа
-изводи основне елементе
технике са лоптом
појединачно, у пару и
мањим групама
-примени научене вежбе
технике и тактике у игри
преко мреже
-прикаже једну технику
пливања

217

такмичењима, облике
насиља у
спорту и осуђује их
-има правилан одос
према личној
колективној
безбедности
-има позитиван однос
према традицији и
културном наслеђу
своје земље и другим
културама
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39. ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према
раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена
професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
39.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-животно и радно
окружење
-саобраћај
-техничка и
дигитална
писменост
-ресурси и
производња
-конструкторско
моделовање

Појмови

Садржај
Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења. Подручја човековог рада и производње,
занимања и послови у области технике и технологије. Правила понашања и рада у кабинету. Организација радног места у
кабинету и примена мера заштите на раду. Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу. Улога,
значај и историјски развој саобраћаја. Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени. Професије у подручју рада
саобраћај. Употреба информационих технологија у савременом саобраћају. Саобраћајна сигнализација – изглед и правила
поступања. Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих возила (ролери, скејт,тротинет) у саобраћају –
рачунарска симулација и саобраћајни полигон. Обавезе и одговорност деце као учесникау саобраћају. Заштитна опрема потребна
за безбедноуправљање бициклом и дечијим возилима. Прибор за техничко цртање (оловка, гумица, лењир, троугаоници, шестар).
Формати цртежа (А3, А4). Размера. Типови и дебљине линија (пуна дебела линија; пуна танка линија; пуна танка линија извучена
слободном руком; испрекидана танка линија; црта-тачка-црта танка линија). Геометријско цртање (цртање паралелних правих,
цртање нормале на дату праву, цртање углова помоћу лењира и троугаоника). Елементи котирања (помоћна котна линија, котна
линија, показна линија, котни завршетак, котни број – вредност). Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија,
размера и котирање). Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, смартпхоне, дигитални фотоапарат). Апликација за
дигиталну обраду слике. Операције подешавања осветљености иконтраста слике. Промена величине/резолуције слике, издвајање
дела слике. Креирање документа у програму за обраду текста. Форматирање текста, уметање слике и графике. Интернет претрага
и приступ онлине ресурсима. Природни ресурси на Земљи: енергија и материјали. Управљање отпадом (рециклажа; заштита
животне средине). Врсте, својства и примена природних материјала. Технологија прераде и обраде дрвета. Технологија прераде и
обраде коже. Текстилна технологија. Технологија производње папира. Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и
дрвета – сечење/ резање, спајање (лепљење) и заштита (лакирање). Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање
наведених материјала – маказе, моделарска тестера, брусни папир, стега. Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем
папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата. Приказивање идеје, поступка израде
и решења/производа. Тимски рад и подела задужења у тиму.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-форме предавања,
-разликује основна
-описује улогу технике,
-процењује сопствена
-компетенциjа за
лабораторијске вежбе
подручја човековог
технологије и иновација у
интересовања у области
учење
-коришћење
рада, производње и
развоју заједнице и њихово
технике и технологије
-одговорно учешће
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практичног приказа
-коришћење
савремених наствних
средстава
-ученички пројекат
-развијање
информатичке
писменост
-графичко
представљање и
планирање
-развијање свести за
свет у коме живе
-правилна примена
техничких средстава и
технолошких
поступака
-развијање
интересовања за
техничко стваралаштво

пословања у
техничкотехнолошком
подручју
-наводи занимања у
области технике
и технологије
-класификује врсте
саобраћаја и
саобраћајних
средстава према
намени
-наводи професије у
подручју рада
саобраћај
-идентификује
ризично понашање
пешака и возача
бицикла
-повезује својства
природних
материјала са
применом
-објасни
технологије прераде
и обраде дрвета,
производњу папира,
текстила и коже

повезивање
-организује радно окружење
у кабинету
-правилно и безбедно
користи техничке апарате и
ИКТ уређаје у животном и
радном окружењу
-процени како би изгледао
живот људи без саобраћаја
-направи везу између
савременог саобраћаја и
коришћења информационих
технологија
-разликује безбедно од
небезбедног понашања
пешака, возача бицикла и
дечијих возила
-аргументује неопходност
коришћења сигурносних
појасева на предњем и
задњем седишту аутомобила
и увек их користи као
путник
-повеже место седења у
аутомобилу са узрастом
ученика
-анализира симулирану
саобраћајну незгоду на
рачунару
-самостално црта скицом и
техничким цртежом
једноставан предмет
-правилно чита технички
цртеж
-преноси податке између
ИКТ уређаја
-примењује основне
поступке обраде дигиталне
слике на рачунару
-користи програм за обраду
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-правилно се понаша као
пешак, возач бицикла и
дечијих возила у
саобраћају и користи
заштитну опрему за
управљање бициклом и
дечијим возилима
-одговорно се понаша као
путник у возилу
-показује поштовање
према другим учесницима
у саобраћају
-преузима одговорност за
рад
-представи идеје и
планове за акције које
предузима користећи
савремену информационокомуникациону
технологију и софтвер
-показује иницијативу и
јасну оријентацију ка
остваривању циљева и
постизању успеха
-планира мале групе у
складу са улогом и
показује поштовање према
сарадницима
-пружи помоћ у раду
другим ученицима
-процењује остварен
резултат и развија предлог
унапређења

у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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текста за креирање
документа са графичким
елементима
-користи Интернет сервисе
за претрагу и приступање
онлине ресурсима
-сече, спаја и врши заштиту
папира, текстила, коже и
дрвета
-правилно и безбедно
користи алате и прибор за
ручну механичку обраду
(маказе, моделарска тестера,
брусни папир, стега)
-самостално израђује
једноставан модел
-самостално проналази
информације потребне за
израду предмета/модела
користећи ИКТ и Интернет
сервисе
-направи план израде
једноставног производа и
план управљања отпадом
-одабира материјале и алате
за израду предмета/модела
-мери и обележава
предмет/модел
-ручно израђује једноставан
предмет/модел користећи
папир и/или дрво, текстил,
кожу и одговарајуће
технике, поступке и алате
-користи програм за обраду
текста за креирање
документа реализованог
решења
-самостално представља
пројектну идеју, поступак
израде и решење/производ
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39.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-животно и радно
окружење
-саобраћај
-техничка и
дигитална
писменост
-ресурси и
производња
-конструкторско
моделовање

Појмови
-грађевинарство
-архитектура
-култура
становања
-пољпопривреда

Садржај
Историја архитектуре (стилови градње: грчки, римски, етрурски, ренесансни...). Врсте грађевинскихобјеката (високоградња,
нискоградња, хидроградња). Конструктивни елементи грађевинског објекта (темељ, зид,стуб, међуспратна конструкција, кров,
степенице). Системи градње у грађевинарству. Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката, техничка документација
(појам, врсте и примена пројеката). Технички цртеж као основ заизраду пројеката, размера, котирање, симболи и ознаке у
грађевинарству. Графичко представљање предмета објеката прибором. Програм за једноставно цртање. Рад саCD-ом и флеш
меморијом. Снимање цртежа. Енергетика у грађевинарству. Мере за рационално коришћење топлотне енергије у грађевинарству:
топлотна изолација зграде, коришћење сунчеве енергије. Организација рада и применасавремених средстава у пољопривредној
производњи. Техничка средства пољопривреди. Машине и уређаји у пољопривредној производњи. Моделовање машина и уређаја
у пољопривредној производњи. Самосталан рад на сопственом пројекту: Израда техничке документације, избор материјала,
обрада материјала, састављање делова, облагање површина и површинска заштита. Израда модела разних машина и уређаја у
грађевинарству из конструкторских комплета. Израда макете стана на основу плана и предлог за његово уређење. Моделовање
машина и уређаја у пољопривредној производњи. Поправке на кућним инсталацијама и санитарним уређајима.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-форме предавања,
-класификује
-техничким цртежом,
-преузима одговорност -компетенциjа за
лабораторијске вежбе
грађевински
израђеним прибором и
за рад
учење
-коришћење практичног
материјал према
рачунаром, приказује
-представи идеје и
-одговорно учешће
приказа
врсти, својствима и
грађевинске објекте
планове за акције
у демократском
-коришћење савренмених намени
-бира мере за рационално
које предузима
друштву
наствних средстава
-разликује врсте
коришћење енергије у
користећи савремену
-естетичка
-ученички пројекат
грађевинских
грађевинарству
информационокомпетенциjа
-развијање информатичке објеката и њихове
-познајући врсте машина,
комуникациону
-комуникациjа
писмености
намене у
одређује њихову намену у
технологију и софтвер
-одговоран однос
-графичко представљање грађевинарству и
грађевинарству и
-показује иницијативу
према околини
и планирање
саобраћају
пољопривредној производњи
и јасну оријентацију
-одговоран однос
-развијање свести за свет -наводи занимања у -израђује мини пројекат
ка остваривању циљева према здрављу
у коме живе
области
макете грађевинског објекта и и постизању успеха
-предузимљивост и
-правилна примена
грађевинарства и
модела техничког средства
-планира мале групе у
ориjентациjа ка
техничких средстава и
архитектуре,
према осмишљеној, разрађеној складу са улогом и
предузетништву
технолошких поступака
пољопривреде
или приложеној техничкој
показује поштовање
-рад са подацима и
-развијање интересовања
документацији уз планирање
-поштује и уважава
информациjама
за техничко
мера заштите на раду
права других у
-решавање пробл.
стваралаштво
-користи интернет сервисе
окружењу
-сарадња
тематски, водећи рачуна о
-придржава се правила
-дигитална
ауторским правима
културе становања
компетенциjа
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40. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте стицање основних знања о материјалима, енергији,
техничким средствима и технологијама, развијање вештина за њихово коришћење и свести о производњи као услову опстанка и
одрживог развоја.
40.1. СЕДМИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-увод у машинску
технику
-техничко цртање у
машинству и
информатичке
технологије

Појaм и задаци машина и механизама: трансформација материј еи енергије, пренос и трансформацијаоптерећења и кретања.
Техничка документација умашинству. Ортогонална пројекција. Котирање, пресеци и упрошћавање, просторно приказивање. Од
идеје до реализације. Цртање коришћењем рачунара и израда презентације. Интерфејс -систем веза са рачунаром. Управљање
моделима помоћурачунара. Рад са конструкторима на бази интерфејс-технологије.

Појмови
-машинство
-машине
-интерфејс
-техничко цртање
-ортогоналана
пројекција

Начин реализације
- облици, методе и
технике рада
-форме предавања,
лабораторијске
вежбе
-коришћење
практичног приказа
-коришћење
савремених наствних
средстава
-ученички пројекат
-развијање
информатичке
писмености
-графичко
представљање и
планирање
-развијање свести за
свет у коме живе
-правилна примена

знања
-разликује врсте
материјала према
начину добијања и
механичким
својствима
-наводи занимања у
области саобраћаја и
машинства
-објашњава намену
машина и механизама
на узорку или уз
помоћ
мултимедијалних
презентација
-разликује системе за
трансформацију
енергије
-разликује врсте

Предметне компетенције
вештине/
ставови/
способности
вредности
-црта предмете у
-процењује сопствена
ортогоналној пројекцији интересовања
прибором и на рачунару -правилно се понаша као
-чита техничке цртеже
учесник у саобраћају
уређаја и машина и
и користи заштитну опрему
користи их уз помоћ
за управљање
упутства
-одговорно се понаша као
-објашњава начине
путник у возилу
обраде метала и спајања -показује поштовање према
металних делова на
другим учесницима у
узорку или уз помоћ
саобраћају
мултимедијалних
-преузима одговорност за
презентација
рад
-примењује основне
-представи идеје и планове
поступке обраде
за акције које предузима
материјала при изради
користећи савремену
модела уз примену
информациономера заштите на раду
комуникациону технологију
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Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
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техничких средстава
и технолошких
поступака
-развијање
интересовања за
техничко
стваралаштво

горива по пореклу и
примени у техничким
средствима

-израђује или склапа
модел механизма и
машине уз примену
мера личне заштите
-уређује презентацију
према захтеву
-користи рачунар при
решавању проблема
управљања техничким
системима и процесима
-користи програме за
моделовање

и софтвер
-показује иницијативу и
јасну оријентацију ка
остваривању циљева и
постизању успеха
-планира мале групе у
складу са улогом и показује
поштовање према
сарадницима
-пружи помоћ у раду другим
ученицима
-процењује остварен
резултат и развија предлог
унапређења

-сарадња
-дигитална
компетенциjа

40.2. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-увод
-графичке
комуникације
-информатичка
технологија
-од идеје до
реализације
-материјали и
технологије
-енергетика
-конструкторско
моделовање модули
-саобраћај

Појмови

Садржај
Предмет и значај техничког и информатичког образовања, рад и организација радног места у кабинету и примена мера ХТЗ.
Појам технике и технологије. Утицај развоја техн. на животна Земљи. Природни ресурси: материја, енергија, простор и време.
Моделовња од идеје до реализације. Основни прибор за тех..цртање, врсте линија. Техничко писмо. Размера. Означавање мера
на техничком цртежу. Просторно приказивање предмета. Модел (макета)-појам и графички приказ. Увод у информатику и
рачунарство. Примена рачунара. Повезивање и укључивање рачунара. Коришћење оперативног система рачунара, радно
окружење. Програм за обраду текста. Програм за техничко цртање. Алгоритам конструкторског моделовања од идеје до
реализације. Упознавање елемената конструкторских комплета и начина њиховог повезивања у целину. Израда, алгоритма
модела према сопственој идеји. Техничка документација модела. Појам и подела материјала (природни, вештачки). Начин
обраде материјала (принципи деловања алата за механичку обраду материјала, испитивање материјала). Избор материјала,
операција и алата и рсдослсда њихове примене. Рециклажа матсријала и заштита животне средине. Појам и значај енергије.
Траисформација коришћење и штедња енергије. Коришћење енергије: сунца. ветра, воде. Конструкторско моделовање:
ученици се слободно опредељују за активност (пројекат), а на основу тога следи алгоритам: израда скице и техничког
цртежа (у оловци или на рачунару). Планирање и припрема потребног материјала, планирање редоследа и поступака обраде.
Саобраћај (појам): врсте, структура, функција. Регулисање и безбедност друмског саобраћаја. Пешак у саобраћају. Бицикл у
саобраћају. Хоризонтална, вертикална и светлосна сигнализација.Обавезе и одговорност учесника у саобр.

Начин реализације
- облици, методе и
технике рада

Предметне компетенције
вештине/
способности

знања
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ставови/
вредности

Општепредметне
компетенције
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-техника,
технологија, живот
на земљи
-техничко цртање,
прибор за техничко
цртање, техничко
писмо
-информатика,
рачунар,
оперативни систем
-алгоритам, идеја,
конструкторски
комплет
-материјали,
обрада материјала
-енергија,
трансформација
енергије, Сунце,
ветар, вода
-моделовање,
практичан рад,
пројекат
-бицикл, пешак,
саобраћајни
прописи

-форме предавања,
лабораторијске вежбе
-коришћење
практичног приказа
-коришћење
савремених наствних
средстава
-ученички пројекат
-развијање
информатичке
писмености
-графичко
представљање и
планирање
-развијање свести за
свет у коме живе
-правилна примена
техничких средстава и
технолошких
поступака
-развијање
интересовања за
техничко стваралаштво

-разликује врсте
материјала према
својствима и начину
коришћења
-наводи мере за
рационално
коришћење
електричне енергије
-описује постројења,
процесе и системе за
прозводњу и пренос
електричне енергије и
њихове елементе
-наводи занимања из
области енергетике и
рачунарства

-примењује ознаке и
симболе приликом
цртања шема
електромеханичких и
електронских
склопова
-чита шеме код којих
су примењени
основни
електротехнички
симболи
-објашњава системе за
производњу
електричне енергије
-израђује моделе
струјних кола кућне
инсталације, уређаја и
машина уз примену
мера заштите на раду
-користи програме за
шематско
приказивање
електричних и
електронских
струјних кола
-управља порукама
електронске поште
-користи интерфејс за
управљање
окружењем помоћу
рачунара
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-разуме значај и функције
Интернета и безбедно
користе веб и е-маил
сервисе
-има свест о опасности од
неумереног и неправилног
коришћења рачунара,
-развију тачност,
правовременост и
прецизност у раду, упорност
и истрајност у решавању
задатака
-развија стваралачке
способности (креативност,
оригиналност и
индивидуалност) и
практичне вештине за
свакодневни живот
-развија способност за
функционално и естетско
обликовање
-показује иницијативу и
јасну оријентацију ка
остваривању циљева и
постизању успеха
-планира мале групе у
складу са улогом и
показује поштовање према
сарадницима
-пружи помоћ у раду другим
ученицима
-процењује остварен
резултат и развија предлог
унапређења

-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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41. ПРЕДМЕТ ФИЗИКА
Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост,
да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама
кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. На
крају обавезног образовања ученик описује и објашњава природне појаве и процесе физичким законима. Овладао је специфичном
терминологијом физике и коректно је користи (симболи, међународни систем јединица, формуле) у описивању физичких појава.
Унапредио је апстрактно и критичко мишљење и развио и култивисао истраживачки дух. Оспособљен је да поштује правила заједничког
рада и да активно и конструктивно учествује у раду групе. Уме да примени стечена знања и вештине у ситуацијама из свакодневног
живота и оспособљен је да их унапређује у даљем школовању.
41.1. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-сила
-кретање
-електрична струја
-мерење
-енергија и топлота

Појмови
-физика
-експеримент
-кретање
-брзина
-време
-путања
-пређени пут
-интеракција
-сила
-интензитет

Садржај
Физика као природна наука и методе којима се она служи. Кретање у свакодневном животу. Појмови и величине којима се
описује кретање. Подела кретања. Праволинијско кретање и средња брзина. Узајамно деловање тела и последице таквог
деловања. Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру. Сила као векторска величина. Процена интензитета
силе демонстрационим динамометром. Сила Земљине теже. Инертност тела. Први Њутнов закон – закон инерције. Маса тела на
основу појма о инертности и о узајамном деловању тела. Маса и тежина као различити појмови. Мерење масе тела вагом.
Густина тела – одређивање густине чврстих тела. Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине. Притисак
чврстих тела. Притисак у мирној течности, хидростатички притисак, спојени судови. Атмосферски притисак, Торичелијев
оглед, барометри. Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и његова
примена. Основне и изведене мерне физичке величине и њихове јединице. Међународни систем мера. Мерење дужине,
запремине и времена. Мерни инструменти.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-указати на значај
-дефинише физику -разликује и описује врсте
-разумевањем физичких
-компетенциjа за
физике као природне
и зна основне
кретања према облику
концепата и закона који
учење
науке
одлике као науке
путање и према промени
уобличава своје погледе
-одговорно учешће
-схватање повезаности
-дефинише
брзине и одређује средњу
о природи
у демократском
физичких појава и
основне физичке
брзину
-негује научнодруштву
екологије и развијање
величине
-разликује и описује узајамно истраживачки приступ у
-комуникациjа
свести о потреби
-дефинише
деловање тела у непосредном посматрању и
-одговоран однос
заштите, обнове и
основне појмове
додиру (промена брзине,
анализирању природних
према околини
унапређивања животне -зна мерне
правца и смера кретања,
појава, као и у
-предузимљивост и
средине
јединице физичких деформација тела) и узајамно спровођењу
ориjентациjа ка
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-гравитација
-трење
-маса
-тежина
-густина
-притисак
-запремина
-Њутн
-Паскал
-SI систем
јединица
-динамометар
-барометар
-манометар
-хронометар
-мензура

-указати на значај
различитих врста
кретања и повезивање
са свакодневним
животом
-уочавање разлике
између праволинијског
и криволинијског
кретања
-експериментално
извођење примера
кретања из
свакодневног живота,
-уочавање зависности
односа два тела (на
одређеном растојању
или на одређеној
удаљености)
-узајамна деловања
тела у природи,
пропорција силе, сила
као векторска
величина
-уочавање зависности
односа два тела (на
одређеном растојању
или на одређеној
удаљености)
-указати на значај
међународног система
јединица као општег
начина комуникације у
свету
-усвојити мерила,
мерне инструменте,
величине и јединице
-указати на повезаност
силе Земљине теже и
масе и тежине тела и
уочавање разлике

величина
-набраја
инструменте за
мерење одређених
физичких величина

деловање тела која нису у
непосредном додиру
(гравитационо, електрично и
магнетно деловање)
-описује деловање силе
Земљине теже и објашњава
по чему се она разликује од
тежине тела
-решава проблем ситуације у
којима се повезују маса и
инерција, разликује масуи
тежину и препознаје их у
свакодневном животу
-описује појаву трења и
отпора средине, предвиђа
њихов утицај на кретање
тела, познаје и примењује
добре и лоше стране ових
појава
-разликује преношење
притиска кроз чврста тела и
течности и наводи примере
примене (хидраулична преса,
кочнице аутомобила, ходање
по снегу...)
-изражава физичке величине
у одговарајућим мерним
јединицама међународног
система (SI) и разликује
основне и изведене физичке
величине, претвара веће
јединице у мање и обрнуто
(користи префиксе микро,
мили, кило, мега)
-демонстрира појаву инерције
тела, деформације тела под
дејством силе, деловање
наелектрисаних тела и
магнета, притисак чврстих
тела и течности и решава
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експеримента и
анализирању
експерименталних
резултата
-има свест о
применљивости
физичких знања при
овладавању природом и
при функционисању
целокупне људске
активности, као и њихову
фундаменталну улогу у
различитим струкама
-неговање формалног,
критичко-логичког и
системског размишљања
-има позитиван и
одговоран однос према
природи и утицају
физике на друштво и
његов одржив развој
-негује комуникацијске
и ИТ вештине током
експерименталноггрупног рада разменом
идеја и резултата

предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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између њих
-истаћи значај
различите структуре
тела (супстанције) и
извођење формула
густине из познатих
величина – масе и
запремине

квантитативне и
квалитативне задатке
(брзина, тежина, густина,
притисак чврстих тела и
течности...)
-мери тежину, дужину, време,
запремину и масу и на основу
мерених вредности одређује
густину и притисак
-рачунасредње вредности
мерених величина и одређује
грешке мерења

41.2. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-сила
-кретање
-електрична струја
-мерење
-енергија и топлота

Појмови
-почетна, средња и
коначна брзина,
убрзање
-пад, убрзање при
падању, трење,
отпор
-потисак, аерометар,
Архимедов закон
-соларна енергија,
колектори, Ват,
потенцијална и

Садржај
Сила као узрок промене брзине, убрзање, веза силе, масе, убрзања, динамичко мерење силе, равномерно праволинијско
кретање, тренутна и средња брзина тела ,зависност брзине и пута од времена, графичко представљање, међусобно деловање
два тела. Галилејев оглед, слободан пад, силе трења и силе отпор, деловање две силе на исто тело дуж истог правца, појам и
врста равнотеже тела. Архимедов закон, механички рад, кинетичка енергија тела, гравитационо потенцијална енергија тела,
механичка енергија тела и извршени рад, снага, топлотно ширење тела, количина топлоте, молекули и хаотично кретање.
Видови енергије: кинетичка и потенцијална. Закон о одржању механичке енергије.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-активне и интерактивне -разликује скаларне -користи и објашњава
-разумевањем физичких -компетенциjа за
(кооперативне) методе
и векторске физичке резултате мерeња
концепата и закона који учење
наставе/учења
величине
различитих физичких
уобличава своје погледе -комуникациjа
-решавање
-формулише
величина и приказује их
о природи
-одговоран однос
свакодневних
Њутнове законе
табеларно и графички
-негује научнопрема околини
проблемских ситуација
динамике и наводи
-анализира зависност брзине истраживачки приступ у -одговоран однос
препоручениох од
примере њихове
и пређеног пута од времена
посматрању и
према здрављу
стране Министарства и
примене
код праволинијских
анализирању природних -предузимљивост
Завода
-наводи примере
кретања са сталним
појава, као и у
и ориjентациjа ка
-смањити укупну
примене простих
убрзањем
спровођењу
предузетништву
оптерећеност ученика
машина и користи
-објасни од чега зависи сила експеримента и
-рад са подацима
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кинетичка енергија,
Џул као јединица,
рад, снага
-температура,
топлота, Келвин као
јединица

-растеретити важећи
програм свих садржаја
који нису примерени
психофизичким
могућностима ученика
-„вратити“ експеримент
у наставу физике
-методски унапредити
излагање програмских
садржаја и извршити
бољу корелацију
редоследа излагања
садржаја физике са
математиком и
предметима осталих
природних наука

их у свакодневном
животу
-дефинише
механички рад,
енергију и снагу и
израчунава рад силе
теже и силе трења
-разликује појмове
температуре и
количине топлоте и
описује различите
механизме преноса
топлоте са једног
тела на друго
-наведе методе
добијања топлотне
енергије и указује
на примере њеног
рационалног
коришћења

трења и како се може
променити њено деловање
-демонстрира појаве:
инерције тела, убрзаног
кретања (Галилејев жлеб),
кретање тела под дејством
сталне силе, силе трења и
сила акције и реакције
-самостално уради
експеримент из кинематике
и динамике (Атвудова
машина, колица са
теговима)
-прикупи податке мерењем,
одреди тражену физичку
величину и објасни
резултате експеримента
-описује врсте и услове
равнотеже чврстих тела и
објашњава услове
стабилности
-објасни силу потиска и
услове плутања тела на води
-разликује кинетичку и
потенцијалну енергију тела,
повезује њихове промене са
извршеним радом и наводи
примере закона одржања
енергије
-решава квалитативне,
квантитативне и графичке
задатке (кинематика и
динамика кретања тела,
трење, равнотежа полуге,
сила потиска, закони
одржања...)
-анализира промене стања
тела приликом грејања или
хлађења
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анализирању
експерименталних
резултата
-има свест о
применљивости
физичких знања при
овладавању природом и
при функционисању
целокупне људске
активности, као и
њихову фундаменталну
улогу у различитим
струкама
-неговање формалног,
критичко-логичког и
системског
размишљања
-има позитиван и
одговоран однос према
природи и утицају
физике на друштво и
његов одржив развој
-негује комуникацијске
и ИТ вештине током
експерименталноггрупног рада разменом
идеја и резултата

и информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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41.3. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-сила
-кретање
-електрична струја
-мерење
-енергија и топлота

Појмови
-осцилаторно и
периодично кретање,
период, амплитуда,
фреквенција,
трансферзални и
лонгитудинални
таласи, таласна
дужина
-светлост, преламање
-оптички инструменти
-Кулонова сила
-електрично поље
-електрична струја
-рад и снага струје
-магнет, магнетно
поље
-Земља као магнет
-електромагнет
-елекртично коло
-електрон, протон,
атом, фисија, фузија

Садржај
Периодично осцилаторно кретање. Амплитуда, период, фреквенција. Математичко клатно. Механичка резонанција. Таласно
кретање. Врсте таласа. Звук и ултразвук. Карактеристике звука. Светлост. Одбијање светлости. Преламање светлости.
Оптички апарати. Узајамно деловање наелектрисаних тела. Наелектрисавање тела. Одбијање и привлачење. Количина
наелектрисања. Подела материјала по електричним особинама. Електрична сила. Кулонов закон. Рад у електричном пољу.
Појам, представљање и утицај електричног поља. Електрични потенцијал и напон. Електричне појаве у природи. Електрична
струја и слободни носиоци наелектрисања. Јачина елект. струје. Деловање електричне струје. Електрични извори. Напон
извора. Електрична отпорност проводника. Омов закон. Рад и снага електричне струје. Електрична енергија. Џулова топлота.
Заштита од високих напона. Магнетно поље сталних магнета. Магнетна индукција. Магнетно поље електричне струје.
Магнетни флукс. Електромагнетна индукција. Никола Тесла. Структура атома. Радиоактивно зрачење. Фисија, фузија.
Вештачка радиоактивност. Заштита од зрачења. Примена нуклеарне енергије.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-указати на значај
-описује
-користи и повезује
-разумевањем
-компетенциjа за
различитости врсте
карактеристике
физичке величине које
физичких концепата учење
кретања и повезивање са
звука, ултразвукa и
описују осцилације и
и закона који
-комуникациjа
свакодневним животом,
инфразвукa и наводи таласе
уобличава своје
-одговоран однос
уочавање разлике између примере њихове
-решава квалитативне и
погледе о природи
према околини
периодичног и
примене
квантитативне задатке и
-негује научно-одговоран однос
осцилаторног кретања,
-наводи и анализира
демонстрира: осциловање
истраживачки
према здрављу
експериментално
примере одбијања и
куглице клатна и тела
приступ у
-предузимљивост и
извођење математичког
преламања
обешеног о опругу,
посматрању и
ориjентациjа ка
клатна, одбијања и
светлости, тоталне
осциловање жица и
анализирању
предузетништву
преламања светлости,
рефлексије
ваздушних стубова, појаву
природних појава,
-рад са подацима и
посматрање капљице
(огледала, сочива) и
сенке, функционисање ока
као и у спровођењу
информациjама
воде под микроскопом
користи лупу и
и корекције вида
експеримента и
-решавање
-изводе једноставне
микроскоп
-описује штетне последице анализирању
проблема
огледе наелектрисавања
-наводи икористи
буке и прекомерног
експерименталних
-сарадња
тела
различите изворе
излагања Сунчевој
резултата
-дигитална
-помоћу електроскопа
електричне струје
светлости и
-има свест о
компетенциjа
проверавају да ли је тело
(ЕМS) и познаје
-примени мере заштите
применљивости
наелектрисано
начине њихове
-објашњава и демонстрира
физичких знања при
-изводе једноставне
рециклаже
узајамно деловање
овладавању
огледе са поз. и нег.
-описује основна
наелектрисаних тела и
природом и при
наелектрисаним телима и својства
повезује величине од којих функционисању
ненаелектрисаним телима наизменичне струје
оно зависи
целокупне људске
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ради уочавања када се
јавља електрична сила,
каква она може бити
-саставља струјно коло са
сијалицом и прекидачем,
мери јачину елект. струје
помоћу амперметра
-везује инструменте у
коло
-користи амперметар и
волтметар
-црта график зависности
јачине струје од напона и
отпора
-црта електрично коло са
ознакама
-проверава Џулов закон
мерењем температуре и
времена загревања воде
помоћу грејача

-зна структуру атома
и разликује његове
изотопе
-објашњава фисију и
фузију и могућности
њихове примене као
и примене
радиоактивних
изотопа
-зна мерне јединице
физичких величина

230

-описује и приказује
електрично и магнетно
поље, израчунава силу
којом поље делује на
наелектрисање и повезује
електрични напон и јачину
електричног поља
-oбјашњава провођење
струје кроз метале,
течности и гасове и
упоређује отпорности
металних проводника на
основу њихових
карактеристика,
-анализира и образује
струјно коло, мери јачину
струје и напон, одређује
вредност отпорности редно
и паралелно везаних
отпорника и резултате
приказује табеларно и
графички
-описује узајамно деловање
два паралелна проводника
са струјом, деловање
магнетног поља на струјни
проводник и принцип рада
електромагнета и
електромотора
-израчунава потрошњу
електричне енергије
потрошача и економично
користи електричне уређаје
-описује ефекте протицања
електричне струје кроз
проводник (топлотни,
хемијски, механички,
светлосни, магнетни)
-решава квалитативне и
квантитативне задатке и

активности, као и
њихову
фундаменталну
улогу у различитим
струкама
-неговање
формалног,
критичко-логичког
и системског
размишљања
-има позитиван и
одговоран однос
према природи и
утицају физике на
друштво и његов
одржив развој
-негује
комуникацијске
и ИТ вештине
током
експерименталноггрупног рада
разменом идеја и
резултата
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демонстрира: протицање
електричне струје кроз
различите средине (метал,
електролити, гасне цеви са
Теслиним
трансформатором), линије
сила електричног и
магнетног поља, понашање
компаса у магнетном пољу
-описује нуклеарне силе,
радиоактивност, врсте
зрачења, њихово биолошко
дејство и мере заштите

41.4. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
ФИЗИКА

Основни ниво
1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и
силу трења које делују на тела која мирују или
се крећу равномерно
1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне
и електростатичке силе
1.1.3. разуме принцип спојених судова

СИЛЕ
Средњи ниво
2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу
потиска и особине инерције
2.1.2. зна основне особине гравитационе и
еластичне силе, и силе потиска
2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању
равнотеже
2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту
кретања
2.1.5. разуме и примењује концепт густине 2.1.6.
зна да хидростатички притисак зависи од висине
стуба флуида
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Напредни ниво
3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже
полуге
3.1.2. зна какав је однос сила које делују на
тело које мирује или се равномерно креће
3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од
чега зависи
3.1.4. разуме и примењује концепт притиска
у флуидима
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Основни ниво
1.2.1. уме да препозна врсту кретања према
облику путање
1.2.2. уме да препозна равномерно кретање
1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени
пут или протекло време ако су му познате друге
две величине

Основни ниво
1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз
проводне материјале ФИ.1.3.2. уме да препозна
магнетне ефекте електричне струје

Основни ниво
1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди
вредност најмањег подеока
1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за
мерење дужине, масе, запремине, температуре
и времена

КРЕТАЊЕ
Средњи ниво
2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 2.2.2. зна
шта је механичко кретање и које га физичке
величине описују
2.2.3. уме да препозна основне појмове који
описују осцилаторно кретање

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
Средњи ниво
2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и
изолаторе
2.3.2. зна називе основних елемената електричног
кола
2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона
везани редно или паралелно
2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или
напон ако су му познате друге две величине
2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте
електричне струје
2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне
струје
МЕРЕЊЕ
Средњи ниво
2.4.1. уме да користи важније изведене јединице
SI и зна њихове ознаке
2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере
изван SI, нпр. литар или тону
2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне
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Напредни ниво
3.2.1. уме да примени односе између
физичких величина које описују равномерно
променљиво праволинијско кретање
3.2.2. уме да примени односе између
физичких величина које описују осцилаторно
кретање
3.2.3. зна како се мењају положај и брзина
при осцилаторном кретању
3.2.4. зна основне физичке величине које
описују таласно кретање
3.2.5. уме да препозна основне особине звука
и светлости
3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост

Напредни ниво
3.3.1. зна како се везују отпорници и
инструменти у електричном колу

Напредни ниво
3.4.1. уме да претвара јединице изведених
физичких величина у одговарајуће јединице
SI система
3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у
електричном колу
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1.4.3. зна да користи основне јединице за
дужину, масу, запремину, температуру и време
1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 1.4.5.
зна основна правила мерења, нпр. нула ваге,
хоризонтални положај, затегнута мерна трака
1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину,
температуру и време

Основни ниво
1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од
његове температуре
1.5.2. уме да препозна да се механичким радом
може мењати температура тела

Основни ниво

вредности физичких величина из једне јединице
у другу, нпр. километре у метре
2.4.4. зна када мерења понављамо више пута

ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА
Средњи ниво
2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија
зависе од брзине, односно висине на којој се тело
налази
2.5.2. уме да препозна појаве код којих се
електрична енергија троши на механички рад
2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 2.5.4.
зна да унутрашња енергија зависи од
температуре
2.5.5. зна да запремина тела зависи од
температуре

МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ
Средњи ниво
2.6.1. разуме и примењује основне
математичке формулације односа и
законитости у физици, нпр. директну и
обрнуту пропорционалност
2.6.2. уме да препозна векторске физичке
величине, нпр. брзину и силу
2.6.3. уме да користи и интерпретира
табеларни и графички приказ зависности
физичких величина

233

3.4.3. зна шта је грешка мерења

Напредни ниво
3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија
тела при слободном паду одржава
3.5.2. уме да препозна карактеристичне
процесе и термине који описују промене
агрегатних стања

Напредни ниво
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42. ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРИРОДНИХ НАУКА: БИОЛОГИЈУ
ФИЗИКУ И ХЕМИЈУ

Основни ниво
1.7.1. поседује мануелне способности потребне
за рад у лабораторији
1.7.2. уме да се придржава основних правила
понашања у лабораторији

ЕКСПЕРИМЕНТ
Средњи ниво
2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже
резултате посматрања или мерења
2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и
систематизацију резултата
2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству
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Напредни ниво
3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на
основу резултата мерења 3.7.2. уме да
препозна питање на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом
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43. ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА
Циљ наставе хемије у основној школи 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 функционалне хемијске писмености, разумевање промена и појава у природи на основу знања
хемијских појмова, теорија, модела и закона, развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских
симбола, формула и једначина, развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања, развијање способности за
решавање теоријских и експерименталних проблема, развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу,
развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научнопопуларни чланци,
интернет), развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и
одлагања различитих супстанци у свакодневном животу, развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у
окружењу и позитивног става према учењу хемије, развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној
оријентацији.
43.1. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-општа хемија

Појмови
-хемија,експеримент,
научна метода,
материја, супстанца,
физичка својства,
хемијска својства,
физичке промене,
хемијске промене,

Садржај
Предмет изучавања хемије. Хемија у склопу природних наука и њена примена. Материја и супстанца. Физичка и хемијска
својства супстанци. Физичке и хемијске промене супстанци. Чисте супстанце: елементи и једињења. Смеше. Раздвајање
састојака смеше (декантовање, цеђење, дестилација, кристализација). Атом. Хемијски симболи. Грађа атома. Језгро атома.
Атомски и масени број. Изотопи. Релативна атомска маса. Електронски омотач. Периодни систем елемената. Молекул.
Хемијске формуле. Ковалентна веза. Грађење молекула елемената и једињења. Јонска веза. Валенц аелемената у
ковалентним и јонским једињењима. Релативна молекулска маса. Атомске, молекулске и јонске кристалне решетке.
Раствори и растворљивост. Процентни састав раствора. Вода. Значај воде за живи свет. Хемијске једначине. Анализа и
синтеза. Закон о одржању масе. Закон сталних односа маса. Количина супстанце. Мол. Моларна маса. Израчунавања у
хемији.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и технике
вештине/
ставови/
компетенције
знања
рада
способности
вредности
-употребом активних и
-дефинише хемију као -експериментално
-интересује се и
-компетенциjа за
интерактивних метода
науку
испита и опише
истражује различите
учење
наставе
-набраја
физичка и хемијска
професионалне
-одговорно
-применом научног метода
лабораторијско
својства супстанци,
могућности повезане учешће у
за учење хемије:
посуђе и зна намену
руководећи се
са хемијом
демократском
посматрање, мерење,
-препознаје и
упутством, и повезује
-негује сарадњу,
друштву
бележење, уочавање,
дограђује појмове
их са применом (нпр.
комуникативност,
-естетичка
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чиста супстанца,
елемент, једињење,
смеша, хомогена
смеша, хетерогена
смеша, атом, хемијски
симбол, коефицијент,
језгро атома,
електронски омотач,
протон, неутрон,
електрон, електронска
конфигурација,
валентни електрони,
Луисове формуле,
атомски број, масени
број, изотоп, релативна
атомска маса,
Периодни систем
елемената, група,
периода, молекул,
молекулска формула,
електронска формула,
структурна формула,
индекс, ковалентна
веза, молекули
елемената, молекули
једињења, неполарни
молекули, поларни
молекули, заједнички
електронски пар,
стабилан дублет,
стабилан октет, јони,
катјони, анјони, јонска
веза, јонска једињења,
валенца, релативна
молекулска маса,
атомске кристалне
решетке, молекулске
кристалне решетке,
јонске кристалне
решетке, раствори,

закључивање
-омогућавање ситуација у
којима ће промене које
макроскопски опажају у
огледима тумачити на нивоу
честица које изграђују
супстанцу и записивати
коришћењем хемијских
симбола, формула и
хемијских једначина
-коришћење задатака који
захтевају примену наученог
у разумевању и решавању
свакодневних проблемских
ситуација
-коришћење дидактичког
материјала, лабораторијског
прибора и посуђа
-извођење демонстрационих
огледа и вежби уз безбедно
руковање лабораторијским
прибором, посуђем и
супстанцама
-анализирање резултата
огледа и њихово повезивање
са претходним
експерименталним
искуством и постојећим
теоријским знањем
-дискутовање
-претраживање и
коришћење различите
литературе
-претраживање Интернета
ради прикупљања
информација
-навођење већег броја
примера из свакодневцног
живота извођењем
закључака о одликама

који повезују хемију
са природним и
другим наукама
-наводи примере
хемијских елемената
изграђених од атома
или молекула и
хемијских једињења
изграђених од
молекула или јона
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растворљивост,
магнетна својства,
сагоревање...)
-налази потребне
информације у
различитим изворима
користећи основну
хемијску
терминологију
-раздваја смеше,
безбедно рукујући
супстанцама и
прибором, самостално
и угрупи
-уочава последице
процеса растварања и
таложења (на пример
настајање пећинског
накита, каменца...) и
тумачи разноврсне
примере раствора (на
пример физиолошки
раствор, желудачна
киселина, морска
вода)

толерантност,
самосталност,
самопоуздање,
иновативност,
креативност,
радозналост,
тимски рад
-има позитиван став
према
предузетништву,
иновативном начину
решавања проблема
и доношења одлука
-има одговоран
односа према
употреби супстанци
и њиховом утицају
на животну средину
-примењује правила
сигурног понашања
приликом руковања
хемикалијама,
посуђем и прибором
-одговорно се односи
према опасним
супстанцама
-примењује правила
за безбедан рад у
лабораторији;
-критички разматра
употребу супстанци
из свог најближег
окружења, њихов
утицај на животну
средину и методе
одлагања

компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост
и ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима
и информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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растворена супстанца,
растварач,
растворљивост,
процентни садржај
раствора, засићен
раствор, незасићен
раствор, презасићен
раствор, хемијска
реакција, анализа,
синтеза, хемијска
једначина, реактанти,
производи реакције,
Закон о одржању масе,
Закон сталних односа
маса, количина
супстанце, мол,
моларна маса,
стехиометрија,
пропорција

-стварањем одговарајућих
ситуација за учење
-повезивање са практичном
применом у различитим
дисциплинама и наукама
-самостални истраживачки,
експериментални рад
ученика
-припремање извештаја о
експерименталном раду
-извештавање
-решавање рачунских
задатака
-повезивање наставних
садржаја
-креирање концептних мапа

43.2. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-неорганска хемија
-органска хемија
-биохемија
-хемија животне средине

Садржај
Заступљеност неметала у природи и њихова основна физичка својства. Водоник, његова својства и примена. Кисеоник,
његова својства и примена. Сумпор, његова својства и примена. Сумпор (IV)-оксид, сумпор (VI)-оксид, сумпорна
киселина и примена. Азот, његова својства и примена. Aзот (V)-оксид, азотна киселина и примена. Амонијак, његова
својства и примена. Угљеник, његова својства и примена. Угљеник (II)-оксид. Угљеник (IV)-оксид, угљена киселина и
примена. Заступљеност метала у природи и њихова основна физичка својства. Калцијум. Калцијум-оксид и калцијумхидроксид, својства и примена. Гвожђе, алуминијум, бакар – својства на којима се заснива примена ових метала.
Корозија метала. Гвожђе (III)-оксид, алуминијум-оксид. Легуре које се најчешће примењују (бронза, месинг, челик,
дуралуминијум, силумини). Соли. Формуле и називи соли. Добијање соли. Физичка својства соли (агрегатно стање,
растворљивост). Хемијске реакције соли (реакције са киселинама, базама и солима). Примена соли. Електролитичка
дисоцијација киселина, хидроксида и соли. Мера киселости раствора – pH-скала. Својства атома угљеникa.
Многобројност органских једињења. Општа својства органских једињења, разлике у односу на неорганска једињења.
Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника. Засићени угљоводоници (алкани) и незасићени
угљоводоници (алкени и алкини). Хемијска својства угљоводоника (сагоревање, супституција, адиција). Ароматични
угљоводоници. Бензен. Нафта и земни гас – извори угљеникових једињења и енергије. Полимери. Алкохоли.
Карбоксилне киселине. Масне киселине. Естри. Масти и уља. Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и
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Појмови
-неметали, физичка
својства, хемијска својства,
водоник, кисеоник, озон,
оксидација, оксиди, кисели
оксиди, киселине, киселе
кише, лакмус хартија,
сумпор, азот, угљеник,
графит, дијамант, метали,
алкални метали, прелазни
метали, металоиди,
племенити метали,
проводљивост, базни
оксиди, хидроксиди, базе,
масна сода (каустична
сода), негашени креч,
гашени креч, корозија,
легуре, соли, јонска
једињења, кухињска со,
шалитра, плави камен,
гипс, кречњак,
неутрализација, реакције
двоструке измене,
електролитичка
дисоцијација, киселост, pHвредност, pH-скала,
универзална индикаторска
хартија
-органска једињења, општа
формула, неполарна
једињења, угљоводоници,
ациклични угљоводоници,
циклични угљоводоници,
засићени угљоводоници,
незасићени угљоводоници,

фруктоза), дисахариди (сахароза), полисахариди (скроб и целулоза). Аминокиселине. Протеини. Витамини. Загађивачи
ваздуха, воде и земљишта. Мере заштите.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-употребом активних и
-пише хемијске
-рукује супстанцама -интересује се и
-компетенциjа за
интерактивних метода
једначине и објасни
у свакодневном
истражује различите
учење
наставе
њихово
животу у складу са
професионалне
-одговорно учешће
-применом научног
квалитативно и
ознакама на
могућности повезане у демократском
метода за учење хемије:
квантитативно
амбалажи и
са хемијом
друштву
посматрање, мерење,
значење
придржава се
-негује сарадњу,
-естетичка
бележење, уочавање,
-разликује биолошки правила за њихово
комуникативност,
компетенциjа
закључивање
важна једињења,
чување и одлагање
толерантност,
-комуникациjа
-омогућавање ситуација у
њихову улогу и
отпада
самосталност,
-одговоран однос
којима ће промене које
значај за очување
-налази примере
самопоуздање,
према околини
макроскопски опажају у
здравља
примене метала и
иновативност,
-одговоран однос
огледима тумачити на
неметала у
креативност,
према здрављу
нивоу честица које
свакодневном
радозналост,
-предузимљивост и
изграђују супстанцу и
животу,
тимски рад,
ориjентациjа ка
записивати коришћењем
повезујући их са
-има позитиван став
предузетништву
хемијских симбола,
њиховим физичким
према
-рад са подацима и
формула и хемијских
и хемијским
предузетништву,
информациjама
једначина
својствима која
иновативном начину -решавање
-коришћење задатака који
тумачи
решавања проблема
проблема
захтевају примену
структуром и
и доношења одлука.
-сарадња
наученог у разумевању и
положајем у ПСЕ
-има одговоран
-дигитална
решавању свакодневних
-моделима
однос према
компетенциjа
проблемских ситуација
представља
употреби супстанци
-коришћење дидактичког
структуру атома,
и њиховом утицају
материјала,
молекула и јона
на животну средину
лабораторијског
-уочава могућности -примењујен правила
прибора и посуђа
и ограничења
сигурног понашања
-извођење
примене
приликом руковања
демонстрационих огледа и
неорганских
хемикалијама,
вежби уз безбедно
једињења у
посуђем и прибором;
руковање
технологији и
-одговорно се односи
лабораторијским
свакодневном
према опасним
прибором, посуђем и
животу
супстанцама
супстанцама
-индикаторима
-примењује правила
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алкани, алкени, алкини,
структурне формуле,
рационално-структурне
формуле, молекулске
формуле, сагоревање,
супституција, адиција,
ароматични угљоводоници,
бензен, нафта, земни гас,
фракције нафте, полимери,
функционална група,
поларна једињења,
алкохоли, метанол, етанол,
глицерол, гликол,
карбоксилне киселине,
мравља киселина, сирћетна
киселина, више масне
киселине, палмитинска
киселина, стеаринска
киселина, олеинска
киселина, естри,
естерификација
-масти, уља,
сапонификација, угљени
хидрати, моносахариди,
олигосахариди, дисахариди,
полисахариди, глукоза,
фруктоза, сахароза, лактоза,
инвертни шећер, скроб,
целулоза, енергетска улога,
регулаторна улога,
аминокиселине, протеини,
хемоглобин, витамини,
заштитна улога
-загађивачи, заштита

-анализирање резултата
огледа и њихово
повезивање са претходним
експерименталним
искуством и постојећим
теоријским знањем
-дискутовање
-претраживање и
коришћење различите
литературе
-претраживање Интернета
ради прикупљања
информација
-навођење већег броја
примера из свакодневцног
живота и звођењем
закључака о одликама
-стварањем одговарајућих
ситуација за учење
-повезивање са
практичном применом у
различитим дисциплинама
и наукама
-самостални
истраживачки,
експериментални рад
ученика
-припремање извештаја о
експерименталном раду
-извештавање
-решавање рачунских
задатака
-повезивање наставних
садржаја
-креирање концептних
мапа

испита и на рН
скали процени
киселост раствора
-повеже тривијалне
називе супстанци из
свакодневног
живота са
системском
номенклатуром
-сагледава
последице
коришћења
органских горива на
животну средину
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за безбедан рад у
лабораторији
-критички разматра
употребу супстанци
из свог најближег
окружења, њихов
утицај на животну
средину и методе
одлагања
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44. ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Циљ наставе и 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.
44.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-ИКТ
-дигитална
писменост
-рачунарство

Појмови
-ИКТ
-слика
-мултимедија
-Интернет
-алгоритам
пројекта

Садржај
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. 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. 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. 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). Фазе пројектног задатка од израде плана
до представљања решења. Израда пројектног задатка у групи у корелацији са другим предметима. Представљање резултата
пројектног задатка.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-уважити стечене
-наведе примену
-правилно користи ИКТ
-доводи у везу
дигиталне вештине
информатике и рачунарства уређаје
значај правилног
-компетенциjа за
ученика
у савременом животу
-прилагоди радно
одлагања
учење
-успостављање
-именује основне врсте и
окружење кроз основна
дигиталног отпада и -одговорно учешће
корелација међу
компоненте ИКТ уређаја
подешавања
заштиту животне
у демократском
предметима
-прави разлику између
-креира дигитални слику и
средине
друштву
-практичан рад, уз
хардвера, софтвера и
примени основне акције
-разликује безбедно -естетичка
примену ИКТ-а,
сервиса
едитовања и форматирања
од небезбедног,
компетенциjа
повезивање различитих
-сачува и организује
(самостално и сараднички)
пожељно од
-комуникациjа
садржаја из других тема
податке
-креира текстуални
непожељног
-одговоран однос
унутар самог предмета,
-разликује основне типове
документ и примени
понашања на
према околини
метода рада,
датотека
основне акције едитовања
интернету
-одговоран однос
програмских алата и
-приступа интернету,
и форматирања
-информацијама на
према здрављу
технологија (рачунар,
самостално претражује,
(самостално и сараднички)
интернету приступи -предузимљивост и
дигитални уређај
проналази информације у
-примени алате за снимање критички
ориjентациjа ка
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-кроз демонстрацију и
личну активност
ученика, скренути
пажњу на правила која
важе у кабинету и у раду
са рачунарима и
опремом
-на конкретним
примерима објаснити
појмове
-поменути и изворне
енглеске термине
-мотивисати
приказивањем
мотивационих филмова
о програмирању
-увести математичкологичке појмове,
поступак корак по корак
до решења проблема,
пројектну наставу
-континуирано пратити
рад ученика

дигиталном окружењу и
преузима их на свој уређај
-схвати математичкологички смисао речи „и”,
„или”, „не”, „сваки”,
„неки”, израза „ако...онда”
-зна алгоритме аритметике
(сабирања, множења,
дељења с остатком,
Еуклидов алгоритам) и
интерпретира их
алгоритамски
-наведе редослед корака у
решавању једноставног
логичког проблема
-користи математичке
операторе за израчунавања
-објасни сценарио и
алгоритам пројекта
-анализира и дискутује
програм
-изводи скуповне операције
уније, пресека, разлике и
правилно употребљава
одговарајуће скуповне
ознаке

и репродукцију аудио и
видео записа
-креира мултимедијалну
презентацију и
примениосновне акције
едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
-реагује исправно када дође
у потенцијално небезбедну
ситуацију у коришћењу
ИКТ уређаја
-рационално управља
временом које проводи у
раду са технологијом и на
интернету
-спроводи поступке за
заштиту личних података и
приватности на интернету
-креира једноставан
рачунарски програм у
визуелном окружењу
-сврсисходно примењује
програмске структуре
и блокове наредби

-препознаје ризик
зависности од
технологије и
доводи га у везу са
својим здрављем
-реагује исправно
када дођу у контакт
са непримереним
садржајем или са
непознатим
особама путем
интернета
-разуме значај
ауторских права

предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа

44.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-ИКТ
-дигитална
писменост
-рачунарство
-пројектни
задатак

Садржај
Дигитални уређаји и кориснички програми. Управљање дигиталним документима. Рад са сликама. Рад са текстом. Рад са
мултимедијалним презентацијама које садрже видео и аудио садржаје. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у
мрежном окружењу. Интернет сервиси. Правила безбедног рада на Интернету. Претраживање Интернета, одабир резултата и
преузимање 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 задаткаод израде плана до представљања решења. Израда пројектног задатка у корелацији са другим предметима.
Вредновање резултата пројектног задатка.
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Појмови
-обрада текста
-табела
-слајд
презентације
-интернет
сервиси
-безбедност на
интернету
-текстуални
програмски језик

Начин реализације облици, методе и технике
рада
-уважити стечене
дигиталне вештине
ученика
-успостављање корелација
међу предметима
-практичан рад, уз
примену ИКТ-а,
повезивање различитих
садржаја из других тема
унутар самог предмета,
метода рада, програмских
алата и технологија
(рачунар, дигитални
уређај
-кроз демонстрацију и
личну активност ученика,
скренути пажњу на
правила која важе у
кабинету и у раду са
рачунарима и опремом
-на конкретни примерима
објаснити појмове
-поменути и изворне
енглеске термине
-мотивисати
приказивањем
мотивационих филмова о
програмирању
-увести математичкологичке појмове, поступак
корак по корак до решења
проблема, пројектну
наставу
-континуирано пратити
рад ученика

Предметне компетенције
вештине/
знања
способности
-чува и организује
-правилно користи ИКТ
податке локално и у
уређаје
облаку
-креира, уређује и
-разликује основне
структурира дигиталне
интернет сервисе
садржаје који садрже
-приступа Интернету,
табеле у програму за рад
самостално претражује,
са текстом и програму за
проналази и процењује
рад са мултимедијалним
информације и преузима
презентацијама
их на свој уређај
-креира и обрађује
поштујући ауторска
дигиталну слику
права
-самостално снима и врши
-објасни поступак
основну обраду аудио и
заштите дигиталног
видео записа
производа/садржаја
-уређује мултимедијалну
одговарајућом CC
презентацију која садржи
лиценцом
видео и аудио садржаје
-објасни поступак
-одговорно и правилно
прикупљања података
користи ИКТ уређаје у
путем онлајн упитника
мрежном окружењу
-користи математичке
- креира једноставан
изразе за израчунавања у програм у текстуалном
једноставним
програмском језику
програмима
-објасни и примени
-користи у оквиру
одговарајућу програмску
програма нумеричке,
структуру (наредбе
текстуалне и
доделе, гранања, петље)
једнодимензионе
-креира, објављује и
низовске вредности
представљадигиталне
-разложи сложени
садржаје користећи
проблем на једноставније расположиве алате
функционалне целине
(потпрограме)
-проналази и
отклањагрешке у
програму
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ставови/
вредности
-примењује
поступке и правила
за безбедно
понашање и
представљање на
мрежи
-сарађује са осталим
члановима групе у
одабиру теме,
прикупљању и
обради материјала,
представљању
пројектних
резултата и
закључака
-користи
могућности које
пружају рачунарск
емреже у сфери
комуникације и
сарадње
-вреднује процес и
резултате
пројектних
активности

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће
у демократском
друштву
-комуникациjа
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенција
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45.НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Обавезни изборни наставни предмети у другом циклусу основног образовања и васпитања су:
- Верска настава или Грађанско васпитање,
- Немачки језик,
- Физичко васпитање – изабрани спорт:
- одбојка
- кошарка
Ученик између предмета Верска настава и Грађанско васпитање бира један предмет и изучава га до краја другог циклуса.
Од програма обавезног изборног предмета Страни језик, школа је у могућности да понуди предмет Немачки језик.
Као изабрани спорт школа је, након анкетирања ученика, увела одбојку и кошарку као обавезне изборне предмете.

46. ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА
46.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-Православни
катехизис

Садржај

Оперативни задаци

-припрема света за долазак Сина
Божјег у свет
-Стари Завет између Бога и света
кроз изабрани народ
-Аврам, родоначелник јеврејског
народа, праслика Христа као главе
цркве
-Мојсијев закон као припрема и
водич ка Христу
-Старозаветни мотиви у православној
иконографији

-развијање способности уочавања
да су грех и зло последица
погрешног изражавања људске
слободе
-развијање способности уочавања
да Бог поштује човекову слободу
-развијање свести о томе да Бог
воли свет и да никога не напушта
-развијање способности
спознавања да је циљ Бога
сједињавање с Њим и тако живи
вечно
-развијање способности уочавања
сличности између старозаветне и
новозаветне цркве
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Наставне теме
-Син Божји
-религија и култура
старог света
-стварање света и
човека
-Стари заветсличности и разлике
-закон Божији
-Месијанска нада

Начини, поступци и врсте
активности
-проучавање старозаветне
историје
-уочавање на примерима
поштовање човекове слободе на
основу Старог завета
-познавање десет Божјих
заповести
-дијалошким методама покренути
хришћанско и истинско виђење
постојања света
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46.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-Православни
катихизис

Садржај
-тајна Христова- јединство Бога и
човека
-рођење Христово
-Христос је син Божји
-улога Бога у спасењу света
-улога човекаа у спасењу света
-Христово страдање и васкрсење
-Христов живот у православној
иконографији

Оперативни задаци
-развијање способности уочавања
да је слобода кључни елемент у
разумевању Тајне Христове
-развијање способности уочавања
да се слобода поистовећује са
личношћу, а личност са љубављу
према другој личности
-разликовање живота Христовог у
православној иконографији и
западној ренесансној уметности

Наставне теме
-Литургија
-Богочовек Исус
Христос
-Библија
-црква Духа светога

Начини, поступци и врсте
активности
-проучавање Јеванђеља
-уочавање на примерима
сличности и разлике на основу
Старог завета
-познавање десет Божјих
заповести
-дијалошким методама покренути
хришћанско и истинско виђење
постојања света
-користити примере православне
иконографије и ренесансне
уметности

46.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-Православни
катихизис

Садржај

Оперативни задаци

Наставне теме

-Света Тројица – Отац, Син и Свети
Дух
-узрок Божјег постојања је Отац
-Хришћанска онтологија
-антрополошке последице вере у Св.
Тројицу
-Литургија и Света Тројица
-Света Тројица у православној
иконографији

-развијање способности уочавања
да природа не постоји без
личности
-развијање способности уочавања
да личност у Богу претходи
природи у онтолошком смислу
-запажање да се слобода код
људи може изразити и као
негација
-Бог се изражава само као љубав
према другој личности
-разликовање приказивања Св.
Тројице у православној
иконографији и католичкој
традицији

-Литургија
-симбол вере
-Светотајински живот
Цркве
-Српска црква кроз
векове
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Начини, поступци и врсте
активности
-проучавање Светог писма
Старог завета и Новог завета
-коришћење помоћне литературе
-дијалошким методама покренути
хришћанско и истинско виђење
постојања света
-користити примере православне
иконографије
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46.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-Православни
катихизис

Садржај

Оперативни задаци

-Света Тројица – Отац, Син и Свети
Дух – Хришћанско схватање
личности
-грех као промашај човековог
назначења
-Хришћански подвиг
-антрополошке последице вере у Св.
Тројицу – живот будућег века
-Литургија и Света Тројица
-Света Тројица у православној
иконографији

-развијање способности уочавања
да природа не постоји без
личности
-развијање способности уочавања
да личност у Богу претходи
природи у онтолошком смислу
-запажање да се слобода код
људи може изразити и као
негација
-Бог се изражава само као љубав
према другој личности
-разликовање приказивања Св.
Тројице у православној
иконографији и католичкој
традицији
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Наставне теме
-Литургија
-човек као икона
Божија
-Подвижничкоевхаристијски етос
-царство Божије

Начини, поступци и врсте
активности
-проучавање Светог писма
Старог завета и Новог завета
-коришћење помоћне литературе
(Светоотачка)
-дијалошким методама покренути
хришћанско и истинско виђење
постојања света
-користити примере православне
иконографије
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47. ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
47.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-школа

Појмови
-партиципација
-конвенција
-демократско
одлучивање
-гупа
-тим
-презентација
-симулација

Садржај
Упознавање најзначајнијих појмова; излиставање проблема у школи и прикупљање података; процењивање прикупљених
података; дискусија о проблемима и избор заједничког проблема. Сакупљање података о изабраном проблему, састанци у
оквиру школе, посете различитим организацијама... Осмишљавање плана акције у решавању проблема на коме истраживачки
тимови раде. Јавно представљање. Разговор о томе шта су ученици и како научили – самостално процењивање знања и
вештина које су стекли током програма.
Општепредметне
Предметне компетенције
Начин реализације компетенције
облици, методе и
вештине/
ставови/
знања
технике рада
способности
вредности
-кооперативан рад
-идентификује
-учествује у
-свест о себи као
-компетенциjа за
наставник – ученици,
проблеме у својој
доношењу одлука у
појединцу/појединки
учење
-кооперативан рад у
школи, прикуља
тиму/групи поштујући и свест о припадности
-одговорно учешће у
малим групама
податке о проблему
договорене процедурe групи, локалној
демократском
-тимски рад
користећи различите
и правила
заједници, земљи,
друштву
-групна дискусија
изворе и технике
-учествује у
свету
-естетичка
-симулација и играње
зна технике
покретању акција за
-разумевање и
компетенциjа
-истраживачки метод
демократског
побољшање услова
уважавање
-комуникациjа
одлучивања
живота у заједници
различитости
-одговоран однос
-презентује и
према околини
образлаже планове,
-одговоран однос
програме и изабране
према здрављу
акције за побољшање
-предузимљивост и
живота у заједници
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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47.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-локална заједница

Појмови
-демократија
-демократско
одлучивање
-група
-тим
-грађани
-партиципација
-мере власти
-тимски рад

Садржај
Увод у програм – циљеви и задаци. Упознавање најзначајнијих појмова везаних за Пројекат грађанин. Правила и захтеви
тимског рада. Уочавање проблема у друштвеној заједници; прикупљање података, извештавање и дискусија. Процењивање
прикупљених података, дискусија и избор заједничког проблема. Подела на истраживачке тимове; посете особама и
организацијама. Сакупљање података о изабраном проблему. Упознавање са деловима студије и задацима студијских група.
Припрема за јавну презентацију.
Општепредметне
Предметне компетенције
Начин реализације компетенције
облици, методе и
вештине/
ставови/
знања
технике рада
способности
вредности
-реализација се заснива
-зна своје
-учествује у
-свест о себи као
-компетенциjа за
на коришћењу
особености и
доношењу одлука у
појединцу/појединки
учење
интерактивних и
различитости у
тиму/групи
и свест о припадности
-одговорно учешће у
истраживачких метода
односу на друге и
поштујући
групи, локалној
демократском
рада
препознаје
договорене
заједници, земљи,
друштву
-кооперативан рад
особености и
процедурe
свету
-естетичка
наставник - ученик
различитости
и правила
-разумевање и
компетенциjа
-рад у малим групама
других и уважава их
-учествује у
уважавање
-комуникациjа
тимски рад
-разуме место и
покретању акција за
различитости
-одговоран однос
-истраживачки метод
улогу детета као
побољшање услова
према околини
-технике рада: мозгалица, грађанина у
живота у заједници
-одговоран однос
групна дискусија,
друштву
-презентује и
према здрављу
симулација и играње
-идентификује
образлаже планове,
-предузимљивост и
улога
проблеме у својој
програме и изабране
ориjентациjа ка
локалној заједници,
акције за побољшање
предузетништву
прикуља податке о
живота у заједници
-рад са подацима и
проблему користећи
информациjама
различите изворе и
-решавање проблема
технике
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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47.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-грађанин

Појмови
-одговоран грађанин
-држава и власт
-политика-грађанин
-грађанска
одговорност
-волонтер
-Ђачки парламент и
иницијатива

Садржај
Увод у програм - циљеви и задаци. Усвајање основних појмова: грађанин, политика, власт, држава, права, волонтерски
покрет, волонтерска акција. Усвајање појмова устав, демократија, нивои власти. Место и улога Ђачког парламента, појам
иницијатива. Речник.
Општепредметне
Предметне компетенције
Начин реализације компетенције
облици, методе и
вештине/
ставови/
знања
технике рада
способности
вредности
-реализација се заснива на -разуме
-покреће
-прихватање
-компетенциjа за
коришћењу
функционисање
иницијативе и
концепта људских
учење
интерактивних и
нивоа и органа власти учествује у раду
права и једнакости
-одговорно учешће у
истраживачких метода
као и мере власти
ученичког
као основе за
демократском
рада
-зна права и
парламента
солидарност и
друштву
-кооперативан рад
одговорности
примењујући
одговорност у
-естетичка
наставник - ученик;
грађана на нивоу
демократске начине
заједници, прихватање компетенциjа
-рад у малим групама
заједнице
одлучивања
родне равноправности
-комуникациjа
-тимски рад
-иницира и учествује -разуме појмове:
-одговоран однос
-истраживачки метод
у волонтерским
право, једнакост,
према околини
-технике рада: мозгалица,
акцијама
правда
-одговоран однос
групна дискусија,
-слободно
-спремност да
према здрављу
симулација и играње
изражава своје
учествује у
-предузимљивост и
улога
ставове, мишљења и
демократском
ориjентациjа ка
подстиче и
одлучивању на свим
предузетништву
прихвата ставове,
нивоима у школи
-рад са подацима и
идеје, мишљења и
-склоност
информациjама
осећања других волонтирању и
-решавање проблема
учествује у
учешће у грађанским
-сарадња
раду тима
активностима,
-дигитална
-предлаже мере
пружање подршке
компетенциjа
органима власти
различитим
за побољшање
иницијативама и
квалитета
облицима грађанског
живота
активизма у школи и
локалној заједници
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47.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-деца у савременом
свету

Појмови
-људска права
-права деце-права
одраслих
-међународне
организације
-медији
-информацијадезинформација

Садржај
Разумевање положаја детета у друштву. Уочавање улоге државе, друштва, породице у остваривању дечијих права. Упознавање
са међународним организацијама. Разумевање положаја детета у свету. Права детета у Србији. Медији и утицај медија.
Начин реализације облици, методе и
технике рада
-реализација се
заснива на
коришћењу
интерактивних и
истраживачких
метода рада
-кооперативан рад
наставник - ученик;
-рад у малим групама
-тимски рад
-истраживачки метод
-технике рада:
мозгалица, групна
дискусија, симулација
и играње улога

Предметне компетенције
вештине/
знања
способности
-разуме место, улогу и
-уме да тражи
одговорност државе,
информацију и
друштва, породице и
да даје информације
детета у унапређивању
у писаној и
положаја деце у једном
усменој форми
друштву
-уме да користи
-разуме појмове: право,
медије у сврху
једнакост, правда
пласирања
-зна којим међународним и информације
домаћим организацијама и
-критички
институцијама може да се
разматра
обрати у циљу заштите и
информације
остваривања дечјих права
добијене преко
-разуме улогу и значај
различитих
медија у савременом
медија
друштву
-штити сопствени
идентитет и аутономију,
уважавајући особеност
других
-реагује у ситуацијама
кршења дечјих права
користећи школске
процедуре и механизме
заштите
-препозна различите
утицаје медија у стварању
слике о савременом
друштву
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ставови/
вредности
-спремност на
поштовање вредности
и приватности других
са спремношћу да
реагује на ситуације
дискриминације,
насиље, говор
мржње...
-критичко прихватање
информација које
добија из медија

Општепредметне
компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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48. ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

48.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-слушање
-говор
-читање
-писање

Појмови
-глагол
-пом..глаголи
(haben, sein)
-презент правилних и
неправилних глагола
-члан
-одређени, неодређени
-иманица
-заједничке, властитe
-заменице
-негација
-придеви
-прилози
-предлози
-реченице
-потврдне
-одричне
-упитне
-казивање времена по
часовнику

Садржај
Препознаје страни језик, који се учи међу другим страним језицима. Разуме изразе које наставник користи у раду. Разуме
кратке дијалоге, монол. излагања до 5 реченица. Разуме једноставне дечије песме, бројалице. Да разговетно изговара
гласове,акцентује, поштује ритам и интонацију. Ступи у дијалог, поставља и одговара н питања у оквиру комуникативног
садржаја за пети разред. Сам или уз помоћ наставника представи себе или друге, опише слику, предмет, особу, животињу.
Интерпретира кратке песмице. Препознаје кратка објашњења и упутства,једноставне дијалоге и текстове. Уочава кључну
информацију. Препознаје једноставне песме. Препознаје главну мисао писаног текста. Познаје правописна правила.
Допуњава и пише речи и кратке реченицена основу модела, слике (до 30 речи). Допуњава честитку. Пише личне податке.
Кратко одговара на једноставна питања( ко, шта, где).
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-слушају живи
-уопштено разуме
-у монолошкој форми
-у усменој и писаној
-компетенциjа за
снимљени говор
кратке и
препричава и описује
форми размењује са
учење
-означавају и
једноставне усмене
познате садржаје
саговорницима
-одговорно учешће
распоређују слике
поруке у реалним
усклађујући
мишљења и ставове
у демократском
-реагују језички и
комуникативним
интонацију и ритам с
користећи једноставне
друштву
нејезички кад чују
ситуацијама
комуникативном намером формулације (у вези са -естетичка
једноставна питања и
-глобално разуме
-пише једноставне поруке, познатим темама)
компетенциjа
изјаве
кратке прилагођене
белешке, честитке и лична -наведе разлике и
-комуникациjа
-реагују језички и
текстове уживо или писма о свакодневним
сличности између своје -одговоран однос
нејезички када чују
са аудио-записа
активностима,
културе/традиције и
према околини
бројеве и време на
-разуме општу тему породичном и школском
културе/традиције
-одговоран однос
часовнику
и најважније детаље окружењу
вршњака из других
према здрављу
-изговарају гласове и
кратких текстова на -у усменој и писаној
земаља и има
-предузимљивост и
групе гласова правилно
узрасно адекватне и форми тражи и даје
позитиван став према
ориjентациjа ка
интонирајући
блиске теме у
обавештења, упутства и
култури земаља чији
предузетништву
-самостално изговарају
којима доминирају
команде, користећи
језик изучава и
-рад са подацима и
бројалице
познати структурни адекватне комуникативне
уважава различитости
информациjама
-одговарају на
и лексички
функције
-понуди, прихвати и
-решавање
једноставна питања
елементи
-пронађе тражене податке
одбије помоћ
проблема
-вербално реагују на
-зна основна
из текста који слуша
-самостално и/или у
-сарадња
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упутства и изјаве
наставника
-самостално изговарају
реченице и дијалоге
-изводе јез. игре
-рецитују песмице
-читају и повезују
једноставан текст са
сликама
-читају кратке
једноставне текстове са
познатим именима и
речима
-препознају главну
мисао кратког писаног
текста
-пишу слова и пој. речи
-пишу и повезују речи
са сликом
-пишу појединачне
речи, више речи, или
краће реченице
-припремају израду,
једноставне пројектне
задатке

правила
интерпункције и
правописа, и
познату граматику и
лексику

-извршавају постављене
задатке: невербално
(разврставањем слика,
повезивањем слика и
текста, означавањем
тачних, односно нетачних
тврдњи, рјешавањем
задатака вишеструког
избора…), и вербално
(попуњавањем табела,
допуњавањем текста,
одговорима на постављена
питања, разговором о
тексту)
-опише особе, животиње,
места, предмете, догађаје
-извештава (нпр. о
резултатима пројекта)
-симулирају
споразумевање у
свакодневним ситуацијама
-писмено изражава о
познатој теми користећи
основна правила
интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику
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пару/групи прикупљају
врше избор лексике
потребне за планиране
активности
-доприноси неговању
културе дијалога

-дигитална
компетенциjа
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48.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-говор
-читање и писање
-слушање

Појмови
-именице
-властите, заједничке
-члан
-одређен, неодређен
-негација
- kein, nicht,nein
-заменице
-личне(ном.дат.ак.)
-придеви
-прилози
-глагол
-презент-слаби
јаки, помоћни,
са нагл. ненагл.
префиксом

Садржај
Разуме изразе које наставникупотребљава током часа. Разуме кратке дијалоге и мон. Излагања до 8 реченица. Разуме
једноставне песме у вези са обрађеном тематиком. Разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са
личним искуством са актерима на часу. Да разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује
речи, поштује ритам и интонацију. Ступи у дијалог, одговара и постављапитања на основу обрађене лексике. Представи себе
или другог. Опише слику, предмет, животињу, ситуацију. Интерпретира кратке песмице.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-слушају одабране врсте -разуме и реагује на
-учествује у разговору о
-анализира
-компетенциjа за
текстова
кратке и једноставне
прошлим, садашњим и
сличности и разлике учење
-реагују језички и
усмене поруке у
будућим збивањима по
између своје
-одговорно учешће у
нејезички на
реалним
моделу
културе /традиције и демократском
једноставна упутства,
комуникативним
-тражи и даје информације културе/традиције
друштву
изјаве
ситуацијама
-опише и упоређује особе, вршњака из своје и
-естетичка
-укључују се у
-глобално и
места, предмете, догађаје,
других земаља
компетенциjа
разговоре на одређену
селективно разуме
једноставне процесе
-комуницира у
-комуникациjа
тему
кратке аутентичне
-извештава (нпр. о
свакодневним
-одговоран однос
-проверавају тачност
текстове уживо или
резултатима пројекта…)
ситуацијама на
према околини
информација у кратким
са аудио-записа
-исприча причу
начин који је
-одговоран однос
текстовима
-разуме општи
-тражи и дају дозволу и
природан за културу према здрављу
-учествују у разговору,
садржај и
изриче забрану
земаља чији језик
-предузимљивост и
са наст. друговима
појединачне
-изрази обавезу;
уче
ориjентациjа ка
играју кратке дијалоге
информације у
-замоли за нешто и
-учествују у
предузетништву
-рецитују кратке песме
текстовима
одговори на молбу других разговору са другим -рад са подацима и
-драматизују
практичне намене и
-раде на пројектним
ученицима и
информациjама
једноставне текстове
краћим књижевним
задацима и презентују
наставником
-решавање проблема
делима намењеним
резултате
(постављају питања
-сарадња
одговарајућем
-уочи извантекстуалне
и дају одговоре,
-дигитална
узрасту, изводећи
околности споразумевања размјењују
компетенциjа
закључке о могућем
(расположење (са)
информације)
значењу непознатих
говорника и однос(е)
-има позитиван став
речи ослањајући се
између саговорника)
према култури
на општи смисао
-у монолошкој форми
земаља чији језик
текста
исказује мишљење и
изучава и уважава
-зна основна
ставове уз употребу
различитости
правила
познате лексике
-процењује свој рад
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интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику

-у усменој и писаној
форми преноси суштину
кратке поруке са матерњег
на циљни језик и са
циљног на матерњи
-у писаној форми
једноставним
формулацијама описује
догађаје, људе, места
и лична искуства
-у усменој и писаној
форми размењује личне
податке (о другима и о
себи)

и рад других

48.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-говор
-читање и писање
-слушање

Појмови
-именице
-властите, заједничке
-члан
-одређен, неодређен,
присвојни
-негација
- kein, nicht,nein
-заменице

Садржај
Разумевање на слух. Изговор и усмена комуникација. Разуме текст до петнаест реченица са граматичким структурама А1
нивоа. Препознавање различитих врста текстова и њихова употреба. Писање порука, неформалних мејлова или писма са
обрађеном тематиком. Разуме изразе које наставникупотребљава током часа. Разуме кратке дијалоге и мон.излагања до 8
реченица. Разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком. Разуме и реагује на одговарајућиначин на кратке
усмене поруке у вези разуме и реагује наодговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством са
актерима на часу. Да разговетно изговара гласове, посебно онекоје наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и
интонацију. Опише слику, предмет, животињу, ситуацију. Интерпретира кратке песмице.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-слушају одабране врсте -уопштено разуме
-у монолошкој форми
-анализира
-компетенциjа за
текстова
сложеније усмене
даје обавештења,
сличности и разлике
учење
-реагују језичкии
поруке у реалним
упутства, инструкције и између своје културе -одговорно учешће у
нејезички на
комуникативним
кратке описе
/традиције и
демократском
једноставна
ситуацијама
догађаја, ситуација,
културе/традиције
друштву
упутства, изјаве
-глобално и
појава и активности
вршњака из своје и
-естетичка
-укључују се у
селективно разуме
користећи познате
других земаља
компетенциjа
разговоре на одређену
краће аутентичне
комуникативне
-комуницира у
-комуникациjа
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-личне(ном.дат.ак.)
-придеви
-деклинације
-прилози
-глагол
-презент-слаби
јаки, помоћни,
са нагл. ненагл.
префиксом
-синтакса
-зависно-сложене
реченице: временске,
узрочне, објекатске

тему
-проверавају тачност
информација у кратким
текстовима
-учествују у разговору,
са наст. друговима,
играју краткедијалоге
-рецитују кратке песме
-драматизују
једноставне текстове

текстове са аудиовизуелних медија
-разуме краће
текстове с претежно
познатим
структурним и
лексичким
елементима, у вези
са сопственим
искуственим светом
и градивом школских
предмета,
препознајући и
важније
културолошки
спецификоване
елементе
-зна основна
правила
интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику

254

функције
-пише кратке
кохерентне текстове у
складу с
комуникативним
потребама
-остварује краћу
континуирану
интеракцију поштујући
социокултурне норме
у комуникацији
-проверавају и
евентуално исправљају
грешке у написаном
тексту
-граматички правилно
употребљава познате
морфосинтаксичке и
дискурзивне категорије
-преноси и тумачи
кратке поруке (у
усменој и писаној
форми) у складу са
потребама комуникације
у комуникативним
контекстима
-раде на пројектним
задацима и презентују
резултате.

свакодневним
ситуацијама на
начин који је
природан за културу
земаља чији језик
уче
-учествују у
разговору са другим
ученицима и
наставником
(постављају питања
и дају одговоре,
размјењују
информације)
-има позитиван став
према култури
земаља чији језик
изучава и уважава
различитости
-процењује свој рад
и рад других

-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима и
информациjама
-решавање проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа
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48.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-говор
-читање и писање
-слушање

Појмови
-именица
-зајдн. власт.
-јед. мн. у свим
падежима
-члан
-одређ.-неодређ.
нулти
-неодређ.,
детерминативи (manch,
viel, einig)
-придеви
-предлози
-партикуле
-придеви у атр.
упот. компар.
-глаголи
-презент, осн. гл. у
имперфекту
-модални гл.
-перфекат слабих и јак.
гл.
-гл.са наглашеним
преф.
-императив
-футур
повратни гл. градове
-фразе и изрази
-ген.посесив.

Садржај
Разуме изразе које наставник употребљава током часа. Разуме кратке дијалоге и мон. Излагања до8 реченица. Разуме
једноставне песме у вези са обрађеном тематиком. Разуме и реагује наодговарајући начин на кратке усмене поруке. Разуме и
реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством са актерима на часу. Да разговетно
изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и интонацију. Опише слику, предмет,
животињу, ситуацију. Интерпретира кратке песмице.
Предметне компетенције
Начин реализације Општепредметне
облици, методе и
вештине/
ставови/
компетенције
знања
технике рада
способности
вредности
-читају дијалошке
-разуме и реагује на
-користи стратегије
-анализира
-компетенциjа за
текстове
сложеније усмене
глобалног, детаљног и
сличности и разлике учење
-читају натписе,
поруке у реалним
оријентационог читања, између своје културе -одговорно учешће
упутства, упозорења,
комуникативним
ради информисања,
/традиције и
у демократском
саопштења, информ.
ситуацијама
естетског доживљаја,
културе/традиције
друштву
-означавају геог. каракт. -разуме кратке
праћења и извршавања
вршњака из своје и
-естетичка
земаља на карти
аутентичне текстове
упутстава у монолошкој других земаља
компетенциjа
-читају шале, песме,
исказане различитим
форми
-комуницира у
-комуникациjа
загонетке, текстове који стандардним
-пише краће текстове о
свакодневним
-одговоран однос
су везани за одређену
варијететима
догађајима и
ситуацијама на
према околини
тему
-разуме дуже и тематски доживљајима износећи
начин који је
-одговоран однос
-читају дијалошке
сложеније текстове на
сопствена мишљења и
природан за културу према здрављу
текстове
теме из личног,
запажања (на познате и
земаља чији језик
-предузимљивост и
-користе ел. пошту
школског и друштвеног
узрасно адекватне теме) уче
ориjентациjа ка
-успостављају
контекста
-размењује
-учествују у
предузетништву
комуникацију са
-износи и аргументује
информације, мишљења разговору са другим -рад са подацима и
изворним говорницима ставове и мишљења у
и ставове о темама из
ученицима и
информациjама
-израђују једноставне
аутентичним
свакодневног живота,
наставником
-решавање
пројектне задатке
комуникативним
блиске његовом
(постављају питања
проблема
ситуацијама
интересовању или из
и дају одговоре,
-сарадња
-у складу са
популарне науке и
размјењују
-дигитална
социокултурним
културе
информације)
компетенциjа
нормама комуникације
-има позитиван став
користи разноврсне
започиње и води
према култури
језичке структуре,
разговор о познатим
земаља чији језик
језичке функције и
темама, одржава његов
изучава и уважава
норме, одговарајући
континуитет и завршава лексичко-терминолошки различитости
га
-процењује свој рад
фонд и компензационе
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фраза
-ос.гл.именице и
придеви сапредложном
допуном
-реченични оквир
-независно
сложене и зав.сложене
реченице (dass, ob, weil,
obwohl)

-зна основна правила
интерпункције и
правописа, и познату
граматику и лексику
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стратегије
преноси и тумачи
кратке поруке (у
усменој и писаној
форми) у складу са
потребама комуникације
у комуникативним
контекстима
-раде на пројектним
задацима и презентују
резултате

и рад других
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49. ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ
ИЗАБРАНИ СПОРТ: ОДБОЈКА
49.1. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-одбојка

Садржај
-развијање физичких
способности специфичних
за одбојку
-обучавање и и
усавршавање технике
одбојке
-теоријско образовање
-индивидуална и
колективна тактика одбојке
-правила одбојке
-организовање одељенских
и међуодељенских
такмичења

Појмови
-сервис
-смеч
-блок
-игра
-суђење

Поступци, начин остваривања и
активности
-усвајање моторичких знања, умења
и навика
-учвршћивање правилног држања
тела
-припрема за такмичења
-праћење индивидуалног и
колективног напретка
-разумевање радних задатака путем
цртежа, контурограма, видео
снимака, и др. материјала

Праћење и евалуација
-наставни план
-припрема за час
-педагошка документација
-мерење и такмичења

49.2. ОСМИ РАЗРЕД
Област
Одбојка

Садржај
-развијање физичких
способности специфичних за
одбојку
-обучавање и и усавршавање
технике одбојке
-теоријско образовање

Појмови
-сервис
-смеч
-блок
-игра
-суђење

Поступци, начин остваривања
и активности
-усвајање моторичких знања, умења
и навика
-учвршћивање правилног држања
тела
-припрема за такмичења
-праћење индивидуалног и
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Праћење и евалуација
-наставни план
-припрема за час
-педагошка документација
-мерење и такмичења
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-индивидуална и колективна
тактика одбојке
-правила одбојке
-организовање одељенских и
међуодељенских такмичења

колективног напретка
-разумевање радних задатака путем
цртежа, контурограма, видео
снимака, и др. материјала

50. ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ
ИЗАБРАНИ СПОРТ: КОШАРКА
50.1. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-кошарка

Садржај
-развијање физичких
способности специфичних за
кошарку
-обучавање и и усавршавање
технике кошарке
-теоријско образовање
-индивидуална и колективна
тактика кошарке
-правила кошарке
-организовање одељенских и
међуодељенских такмичења

Појмови
-техника,
тактика,
правила игре,
суђење

Поступци, начин остваривања и
активности
-усвајање моторичких знања, умења и
навика
-учвршћивање правилног држања
тела
-припрема за такмичења
-праћење индивидуалног и
колективног напретка
- разумевање радних задатака путем
цртежа, контурограма, видео снимака,
и др. материјала
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Праћење и евалуација
-план и програм
-припрема за час
-педагошка документација
-мерење и такмичења
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50.2. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-кошарка

Садржај
-развијање физичких
способности специфичних за
кошарку
-обучавање и и усавршавање
технике кошарке
-теоријско образовање
-индивидуална и колективна
тактика кошарке
-правила кошарке
-организовање одељенских и
међуодељенских такмичења

Појмови
-техника,
тактика,
правила игре
суђење

Поступци, начин остваривања и
активности
-усвајање моторичких знања, умења и
навика
-учвршћивање правилног држања
тела
-припрема за такмичења
-праћење индивидуалног и
колективног напретка
- разумевање радних задатака путем
цртежа, контурограма, видео снимака,
и др. материјала
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Праћење и евалуација
-план и програм
-припрема за час
-педагошка документација
-мерење и такмичења
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51. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗБОРНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Изборни наставни предмети у седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања могу бити:
- Свакодневни живот у прошлости,
- Цртање, сликање и вајање,
- Информатика и рачунарство.
Ученик, од три понуђена изборна предмета, бира један предмет према својим склоностима.

52. ПРЕДМЕТ СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
52.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-увод
-игре у
прошлости
-свакодневни
живот у
праисторији и
старом веку

Садржај
-прошлост
-време
-феномен игре
-свакодневни живот људи
и праисторији
-свакодневи живот народа
Старог истока
-свакодневи живот старих
Грка
-свакодневни живот
старих Римљана

Појмови
-појам прошлости
-хронологија
-појам игре
-начин исхране,
одевање, веровања

Поступци, начин остваривања
и активности
-кооперативан рад наставник ученици,
- кооперативан рад у малим
групама
-тимски рад
- рупна дискусија
-симулација и играње
-истраживачки метод
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Праћење и евалуација
-групни рад
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52.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-увод
-грбови и заставе
некад и сад
-свакодневни
живот у Средњем
веку

Садржај
-значај проучавања
свакодневног живота
-грбови и заставе у
прошлости српског
народа
-улога и значај
-хачин исхране,
породични односи
-живот у
средњевековном граду
-друштвени живот

Појмови
-појам свакодневног
живота
-појам грбова и застава
у прошлости и
садашњости
-појам свакодневног
живота

Поступци, начин оставривања
и активности
-кооперативан рад наставник ученици
-кооперативан рад у малим
групама
-тимски рад
-групна дискусија
-симулација и играње
-истраживачки метод

Праћење и евалуација
-групни рад

52.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Поступци, начин остваривања и
активности

Област

Садржај

Појмови

-увод
-новац и банке
некад и сад
-свакодневни
живот у Новом
веку
-свакодневи живот
Срба од краја XV
до краја XIX века

-значај проучавања
свакодневног живота
-новац и банке у
садашњости
-новац и банке
-породични односи
-начин исхране
-начин исхране, одевање,
становање, живот у граду,
трговина и занатство,
друштвени живот, живот
на селупрошлости

-појам свакодневног
живота
-нумизматика, новац,
банка
-свакодневни живот у
Европи
-становање, начин исхрне,
одевање
-начин исхране, одевање,
становање, живот у граду,
трговина и занатство,
друштвени живот, живот
на селу
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-кооперативан рад наставник –
ученици,
-кооперативан рад у малим
групама
-тимски рад
-групна дискусија
-симулација и играње
-истраживачки метод
-тимски рад
- рупна дискусија
-симулација и играње
-истраживачки метод

Праћење и евалуација
-групни рад
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52.4. ОСМИ РАЗРЕД
Поступци, начин остваривања и
активности

Област

Садржај

Појмови

-увод
-фотографија,
филм, радио и
телевизија некад и
сад
-свакодневи живот
од краја XIX до
краја XX века
-свакодневи живот
Срба од краја XIX
до краја XX века

-значај проучавања
свакодневног живота
-фотографија, филм, радио
и телевизија у садашњости
и у прошлости
-породични односи
-начин исхране
-начин исхране, одевање,
становање, живот у граду,
трговина и занатство,
друштвени живот, живот
на селу

-свакодневни живот
-феномен фотографије,
радија и телевизије
-свакодневни живот у
Европи
-становање, начин исхрне,
одевање
-начин исхране, одевање,
становање, живот у граду,
трговина и занатство,
друштвени живот, живот
на селу
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-кооперативан рад наставник –
ученици,
-кооперативан рад у малим
групама
-тимски рад
-групна дискусија
-симулација и играње
-истраживачки метод
-тимски рад
-групна дискусија
-симулација и играње
-истраживачки метод

Праћење и евалуација
-групни рад

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
53. ПРЕДМЕТ ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
53.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Област
-цртање
-сликање
-вајање

Поступци, начин остваривања и
активности

Садржај

Појмови

-врсте и својства линија
-линија као средство за стварање
различитих квалитета површина
-естетско процењивање
-односи величина
-лепо писање са калиграфијом
-компоновање више ритмичких
целина у простору
-својства сликарских материјала и
подлога
-ритмичко компоновање боја и
облика
-коришћење разних материјала за
компоновање
-визуелно споразумевање
-временски и просторни низови
(цртани филм, стрип)
-сликање естетско процењивање
-вајање, врсте вајарског
материјала
-везивање тродимензионалних
облика у простору
-слободно компоновање
-обликовање употребних
предмета (ситна пластика, накит)
-вајање, естетска анализа

-цртање
-ритам
-линија
-облик
-калиграфија
-сликарски материјали
и технике
-боја
-ритам боја и облика
-визуелно
споразумевање
-вајање
-вајарски материјали
-композиција
-дизајн
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-цртање
-практичан рад
-естетска анализа
-обогаћивање скале појединих боја
и њиховог композиционог односа и
убођење у бојене вредности
процесом рада по природи и
илустровању
-сликарске технике и подлоге
-вајање
-практичан рад
-естетска анализа
-тродимензионално обликовање,
основни тродимензионални облици
-волумен и простор, општа
оријентација у вајарским областима

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-педагошка документација
ИОП
-естетка анализа ликовних
радова
-ликовни конкурси
-посматрање
-разговор
-диференцирани задаци
-планиране писмене проверенаставни листићи
-продукти рада ученика
(групни радови, панои,
ликовни радови...)
-такмичење ученика
-школске изложбе радова
ученика
-евалуационе листе часа
-аудио и видео запис са часа
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53.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Област
-цртање
-сликање
-вајање

Садржај
-тачка, линија и смер
-слободан ритам маса и
волумена, бојених мрља,
линија, светлина
-компоновање основних
тродимензионалних облика
-компоновање више
ритмичких целина у простору
(употребни предмети)
-естетско процењивање
-хроматски и ахроматски скуп
-интензивне (јарке, чисте) боје
и боје ослабљеног интензитета
(замућене боје)
-топле и хладне боје
-визуелно споразумевање
-пантомима, говор тела
-амбијент - сценски простор
-тактилне вредности површине
и облика
-чврста и мека форма
- моделовање геометријских и
неправилних форми
-конвексна и конкавна форма
-односи маса и волумена

Поступци, начин остваривања и
активности

Појмови
-цртање
-ритам
-линија
-облик
-боја
-визуелноспоразумевање
-сценски простор
-текстура
-вајарски материјали
-моделовање масе у
простору
-форма
-волумен
-облик

264

-цртање
-перцепција и аперцепција
-практичан рад,
-естетска анализа
-коришћење свих врста линија
како би се постепено обогаћиваоло
линеарно графичко изражавање и
богадство појединостима на
основу опсервирања или
претходним вежбама рада по
природи
-сликање
-перцепција и аперцепција
-практичан рад
-естетска анализа
-обогачивање скале појединих боја
и њиховог композиционог односа
и убођење у бојене вредности
процесом рада по природи и
илустровању сликарске технике и
подлоге
-вајање
-перцепција и аперцепција
-практичан рад
-естетска анализа

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-педагошка документација
ИОП
-естетка анализа ликовних
радова
-изложбе ликовних радова
-ликовни конкурси
-посматрање
-разговор
-диференцирани задаци
-планиране писмене проверенаставни листићи

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
53.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Област
-цртање
-сликање
-вајање

Садржај
-пропорције
-цртање природним угљеном,
меком графитном оловком на
одоговарајућем материјалу
-компоновање величине и
облика у простору
-арабеска
-естетска анализа
-равнотежа облика и боје у
простору
-перцепција-аперцепција
-сликање на одговарајућем
материјалу
-контраст, светлина, површина
и облик
-сродност ликовних вредности
-обликовање масе и волумена вајање-одговарајућа средства
и материјали
-орнаменти тродимензионални
-одливање
-гипс
-перформанс
-естетска анализа

Поступци, начин остваривања и
активности

Појмови
-пропорције
-златни пресек
-цртачки материјали и
технике
-композиција и простор
-арабеска
-ликовни принципи
-равнотежа
-контраст
-вајарство-технике и
материјали
-орнамент
-перформанс
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-цртање
-перцепција и аперцепција
-практичан рад
-естетске анализе проширивање
ликовног искуства и развијање
ликовног сензибилитета за:
арабеску, пропорције, композицију
и простор
-сликање, перцепција и аперапција
-естетске анализе, практичан рад
-вајање, перцепција и аперцепција
практичан рад
-развијање ликовно-естетског
сензибилитета за вајарство
перформанс
-упознавање са вајар.техн.и
материјалима

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-педагошка документација
ИОП
-естетка анализа ликовних
радова
-изложбе ликовних радова
-ликовни конкурси
-посматрање
-разговор
-диференцирани задаци
-планиране писмене проверенаставни листићи
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53.4. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-слободно
компоновање
-визуелна
метафорика
-контраст,
јединство и
доминанта у
простору
-слободно
компоновање и
фантастика

Садржај
-енформел
-ритмичко-хармонијска
комопзиција чистог односа
боје и форме
-систем низања скупова
тачака, линија, боја, облика и
волумена према
одређеној схеми
-слободно компоновање –
вежбање
-амблем, површинско
обликовање
-амблем, тродимензион.
обликовање
-визуелна метафорика
вежбање
-контраст, јединство и
доминанта у простору
-вежбање
-реални облици у нереалним
односима
-фотомонтажа
-реални облици у нереалним
односима, вежба

Поступци, начин остваривања и
активности

Појмови
-енформел
-ритам
-слободно компоновање
-сликарски правци 20.века
-амблем
-визелна метафорика
-симбол
-лнак
-аоготип
-алегорија
-персонификација
-хералдика
-ликовни принципи
-контраст
-јединство
-доминанта
-фантастика
-фотомонтажа
-надреализам
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-практичан рад,цртање,сликање и
вајање
-непосредно преношење
динамичног тока мисли у одређен.
временском интервалу
-комбинаторика унапред датог
скупа геометријских бојених
површина, пластичних
елемената или линеатура
-перцепција и аперцепција
-практичан рад,
цртање,сликање,вајање
-перцепција и аперцепција
-практичан рад,цртање,сликање и
вајање
-перцепција и аперцепција
-опажање и представљање
-практичан рад, цртање, вајање,
сликање
-перцепција и аперцепција
(постицање имагинације)

Праћење и евалуација
-планови рада
-припреме за час
-педагошка документација
ИОП
-естетка анализа ликовних
радова
-изложбе ликовних радова
-ликовни конкурси
-посматрање
-разговор
-диференцирани задаци
-планиране писмене проверенаставни листићи
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54. ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
54.1. СЕДМИ РАЗРЕД
Област

Садржај

-Интернет
-Обрада звука
-Обрада видео
записа
-Израда
презентација
-Програмирање

-Појам електронске
комуникације и препоруке за
безбедно понашање на
Интернету
-Електронска пошта
-Појам дискусије и коментара на
Интернету, инстант порука,
блога, форума, видеоконференције, електронског
учења и учења на даљину
-Дигитална библиотека
-Формати звучних записаКонверзија између различитих
формата
- Снимање и обрада гласа и
других звукова.
-Практичан рад на снимању и
обради звука.
Снимање видео записа
- Обрада видео секвенци.
-Примена визуелних ефеката
-Монтажа видео, звучних,
графичких и текстуалних
материјала у целину.
-Самостална израда филма.
Формати и конверзија
-Појам и структура презентације.
-Рад са слајдовима.
-Дизајн и готови шаблони.
-Рад са текстом, сликама и
објектима

Поступци, начин остваривања и
активности

Појмови
-Светска мрежа
-Одговорно понашање
на Интернету
-Узорак
-Вејв формат
-Микрофон
-Музичка картица
-Узорак
-Графичка картица
-Камера
-Веб камера
-ППТ формат
-Слајд
-Ауто плеј
-Програмски језик
-Команде програмског
језика
-Наредбе програмског
језика
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-Објаснити појам електронске
комуникације и навести примере
-Дискутовати о томе колико су овакви
облици комуникације заступљени у
свакодневном животу и колико утичу
на њих
-Извући закључке о томе колико нам
је важан и користан Интернет
-практичан рад : креирање своје
бесплатне е-mail адресу и уз писану
поруку пошаљу и додатна документа
-Разјашњавати појмове блога и
форума, појму видео-конференције,
електронског учења и учења на
даљину, појму инстант порука и
ћаскања на Интернету
-Скренути пажњу ученицима на
велику ризницу знања на Интернету
-дељења дигиталних материјала и
постављање својих на Интернет
-Представити формате звучних записа
-Демонстрирати рад на обради звука у
неком од доступних програма (нпр.
Audacity, WindowsMediaEncoder,
AdobeAudition, SoundForge, Nuendo...)
-Конверзија између различитих
формата, снимање и обрада гласа (и
других звукова) и монтажа аудио
записа
-Практичан рад са дигиталним
фотоапаратом, мобилним телефоном

Праћење и евалуација
-Практичан самосталан рад
-Праћење наставника кроз
евиденцију рада сваког
ученика појединачно за
рачунаром
-Домаћи рад
-Истраживачки рад
-Рад у тиму
-Домаћи рад
-Истраживачки рад
-Рад у тиму
-Домаћи рад
-Истраживачки рад
-Рад у тиму
-Домаћи рад.
-Самостални рад и рад у
тимовима
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-Постављање ефеката
-Повезивање слајдова унутар
презентације
-Повезивање са спољним
садржајима и веб страницама
-Самостална израда
презентације.
-Препоруке за успешну
презентацију
-Низови
-Петље и друге контролне
структуре
-Потпрограми, процедуре и
функције

и камером
-Обраду видео секвенци (на пример
WindowsMovieMaker и други)
-Показати основне алате за обраду
-Објаснити начин чувања и
запамћивања пројектног фајла, као и
начин самосталнe израде филма;
-Начине конверзије између
различитих видео формата (на пр.
Windows Movie Maker, Windows
Media Encoder, Super Encoder и други)
-Упознавање ученика са појмом
презентације
-Упознавање ученика са начином
креирања презентације (рад са
слајдовима, постављање ефеката...)
-Обрадити учитавање низа бројева са
тастатуре и његово исписивање на
екрану
-Обрадити пример учитавања низа
оцена, све док се не учита број мањи
од један или већи од пет
-Обрадити пример у којем се на
основу учитаног редног броја од 1 до
12 исписује назив месеца
-Обрадити примере потпрограма за
сортирање низа бројева, проналажење
највећег и најмањег елемента у низу и
за рачунање просечне оцене на
основу унетог низа оцена
-Развити програм који за унос и испис
података користи екранске форме
(прозоре), тастатуру и миш
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54.2. ОСМИ РАЗРЕД
Област
-Табеларни
прорачуни
-Изборни
модули
(програмирање)
-Израда
самосталног
пројекта

Садржај
-Радна свеска
-Радни лист
-Табеларни прорачуни
-Форматирање ћелија
-Рад са формулама
-Рад са дијаграмима
-Слогови
-Потпрограми
-Низови
-Спрајт
-Тимелине
-Транзиција
-Ефекат
-Линк

Појмови
-Програм за рад са
табелама
-Еxcel
-Проблем на рачунару
-Средства за израду
пројекта
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Поступци, начин остваривања и
активности
-Објаснити појам ћелије и фукције
-израдити дијаграме за основу
готових табела
-Прављење програма који ће
решавати неке конкретне
проблемске ситуације
-Рад у групи
-Подела тема
-Прикупљање података и одабир
најквалитетнијих материјала
-Рад на пројекту
-Тестирање функционалности
пројекта

Праћење и евалуација
-Истраживачки рад
-Самосталан рад на изради
табела
-Задатак који решавају на часу
-Истраживачки рад
-Дефинисање проблема
-Рад у групи
-Самсталан рад
-Домаћи рад.
-Задатак који самостално
речавају на часу
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55. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

56. ДОПУНСКА НАСТАВА
56.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Енглески језик

Историја

Географија

Математика

Садржај
Читање познатих и непознатих текстова
Читање, усмено препричавање и писање састава
Врсте речи и њихова служба у реченици
Падежи
Промена именских речи по падежима
Анализа реченица
Глаголска времена
Читање, препричавање и анализа реченица
Читање и препознавање градива, именице, дани у недељи, present
to be, the present continuous
Савладавање основних појмова (прошлост, праисторија, историја,
историјски извори, миленијум, век, деценија)
Рачунање времена
Подела историје (стари век, средњи век, нови век и савремено
доба)
Препознавање основних геогафских појмова на карти(државе
Старог Истока, Атина, Спарта, Рим, Картагина)
Повезивање значајних личности из историјае са периодом и местом
у ком су деловали(Перикле, Леонида, Александар Велики,Ханибал,
Цезар, Август)
Појам и подела географије
Основне одлике васионе и васионских тела
Картографија
Основне одлике литосфере
Основне одлике атмосфере
1) Бројеви и операције са њима
Прочита и запише различите врсте бројева (природне и
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Начин реализације
Поштовањем индивидуалних разлика међу
ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и уважавање специфичности
сваког ученика проценом и самопроценом
капацитета, способности и интересовања ученика,
коришћењем различитог дидактичког и наставног
материјала прилагођеним развојним капацитетима
ученика и диференциранимзадацима на 17
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада
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Биологија
Немачки језик

рационалне).
Преведе децимални запис броја у разломак и обрнуто. Упореди по
величини бројеве истог записа. Изврши једну основну рачунску
операцију са бројевима истог записа, (у случају сабирања и
одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на
пример 1/5 од n, где је n дати природан број. Дели са остатком
једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим.
Користи једноставне изразе.
2) Алгебра и функције
Реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у
једном члану.
3) Геометрија
Влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава
њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта
користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и
нормалне праве). Влада појмовима: круг, кружна линија (издваја
њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор.
4) Мерење
Користи одговарајуће јединице за мерење дужине, времена и
углова.
Претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање. Користи
различите апоене новца. При мерењу одабере одговарајућу мерну
јединицу; заокругљује величине исказане датом мером.
Познавање особине живих бића и разноврсности живог света.
Познавање поделе живих бића у царства, царство биљака: грађе
биљака и животни процеси биљака, разноврсности биљака, значај
биљака и заштита биљака
Читање и препознавање градива, именице, дани у недељи, презент
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56.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Енглески језик

Историја

Географија

Математика

Начин реализације

Садржај
Читање, препричавање и писање
Врсте речи
Служба речи
Писање великог и малог слова
Читање, препричавање и анализа прочитаног; стилске фигуре
Гласовне промене
Анализа реченица
Глаголски облици
Врсте речи, служба речи и гласовне промене
Придевске заменице
Читање и препознавање градива, именице, придеви, thepastsimple
Савладавање основних појмова (кмет, вазални односи,
патријарх,папа,номад,житија, летописи, записи, повеље,задужбина)
Познавање значајних хронолошких одредница из средњег века
Подела историје (стари век, средњи век, нови век и савремено
доба)
Препознавање основних географских појмова на карти ( Византија,
варварске државе у сеоби народа,српске државе , Рашка, Дукља,
Босна,држава Немањића)
Повезивање значајних личности из историјае са периодом и местом
у ком су деловали(Константин Велики, Јустинијан, Ираклије,
Атила, Карло Велики, Барбароса,Стефан Немања, Стефан
Милутин, Стефан Душан, кнез Лазар)
Основне одлике хидросфере и биосфере
Основне одлике становништва, насеља и привреде
Oснове картографије
Основне географске одлике Европе
Основне географске одлике Јужне Европе
Основне географске одлике Средње Европе
Основне географске одлике Западне Европе
Основне географске одлике Северне Европе
Основне географске одлике Источне Европе
1) Бројеви и операције са њима
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материјала прилагођеним развојним капацитетима
ученика и диференциранимзадацима на 17
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада
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Биологија
Немачки језик

Физика

Прочита и запише различите врсте бројева (целе и рационалне).
Преведе децимални запис броја у разломак и обрнуто. Упореди по
величини бројеве истог записа. Изврши једну основну рачунску
операцију са бројевима истог записа. Користи целе бројеве и
једноставне изразе.
2) Алгебра и функције
Реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у
једном члану.
3) Геометрија
Влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник
(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама; ученик разликује
основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да
израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на
основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку).
Интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до
поклапања).
4) Мерење
Користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине и
углова. Претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање.
При мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује
величине исказане датом мером.
5) Обрада података
Одреди задати проценат неке величине.
Једноћелијске животиње-царство протиста-познавање основних
животних процеса, грађе праживотиња , предтавнике истих
Вишећелијске животиње –сунђери, дупљари, црви, мекушци,
зглавкари, бодљокошци, хордати- познавање основних животних
процеса, грађе праживотиња , предтавника истих
Читање и препознавање градива, именице, придеви, перфекат
Рад на стицању и разумевању основних знања о кретању тела
-претварање мерних јединица за дужину,време и запремину из
већих и мањих у основну нпр. Km у m; mm у m; min у h, l у m³;
Узајамна деловања тела у природи :на датим примерима да
препозна које деловање силе је заступљено,као и да зна основне
особине електричне и магнетне силе;
Мерење масе тела вагом као и да савлада мерне јединице kg¸ g, mg
и t;
Зна шта је притисак и од чега зависи
Грешке при мерењу
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Поштовањем индивидуалних разлика међу
ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и уважавање специфичности
сваког ученика проценом и самопроценом
капацитета, способности и интересовања ученика,
коришћењем различитог дидактичког и наставног
материјала прилагођеним развојним капацитетима
ученика и диференциранимзадацима на 17
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада
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56.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Енглески језик

Историја

Географија

Математика

Садржај

Начин реализације

Врсте речи
Синтагма
Значење и употреба падежа
Конгруенција
Реченични чланови
Напоредни односи међу реченичним члановима
Акценат
Комуникативне и предикатске реченице
Граматичке категорије глагола
Напоредни односи међу независним реченицама
Читање и препознавање градива, thepresentperfecttense
Савладавање основних појмова (хуманизам,
ренесанса,реформација, језуити, тимарски систем, раја , аскери,
хајдуци, ускоци, револуција, монархија, апсолутистичка
монархија,шанац)
Познавање значајних хронолошких одредница из новог века
Препознавање основних географских појмова на карти ( географкса
открића, протестанске и католичке земље, Наполеонова освајања,
Београдски пашалук)
Повезивање значајних личности из историје са периодом и местом
у ком су деловали(Колумбо, Васко де Гама,Магелан,
Сулејман,Арсеније Чарнојевић,Робеспјер,Карађорђе, Милош
Обреновић, Михајло Обреновић)
Oснове картографије
Основне географске одлике Азије
Основне географске одлике регија и држава Азије
Основне географске одлике Африке
Основне географске одлике регија и држава Африке
Откриће, подела и основне географске одлике Америке
Основне географске одлике Аустралије и Океаније
Откриће и основне географске одлике Поларних области
1) Бројеви и операције са њима
Прочита и запише различите врсте бројева. Преведе децимални
запис броја у разломак и обрнуто. Упореди по величини бројеве
истог записа. Изврши једну основну рачунску операцију са
бројевима истог записа. Користи једноставне изразе.
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Поштовањем индивидуалних разлика међу
ученицима у погледу начина учења и брзине
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различитих метода, техника и облика рада
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Биологија
Немачки језик

Физика

Хемија

2) Алгебра и функције
Реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у
једном члану. Израчуна степен датог броја, зна основне операције
са степенима. Сабира, одузима и множи мономе. Одреди вредност
функције дате таблицом или формулом.
3) Геометрија
Влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван, угао круг, кружна
линија, троугао, четвороугао. Уме да израчуна непознату страницу
правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему.
4) Мерење
Користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине и
углова. Претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање.
При мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује
величине исказане датом мером.
5) Обрада података
Изражава положај објекта сврставајући их у врсте и колоне;
одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако
су дате координате и обрнуто. Одреди задати проценат неке
величине.
Познавање грађа човечјег организма
Ћелија, ткива, органи,системи органа –анатомија, физиологија, и
хигијена
Читање и препознавање градива, претерит, зависне реченице
Равномерно -убрзано кретање – стално убрзање;
Њутнови закони механике : закон инерције,закон силе и закон силе
акције и реакције;
Разликује слободан пад од кретања тела навише и наниже ;
Полуга у равнотежи ;
Механички рад, видови енергије кинетичка и потенцијална;
Појам температуре: зна да измери температуру.
Материја и супстанца. Физичка и хемијска својства супстанци.
Физичке и хемијске промене супстанци.
Чисте супстанце: елементи и једињења. Смеше. Раздвајање
састојака смеше. Атом. Грађа атома. Електронски омотач.
Периодни систем елемената.Молекул. Хемијске формуле.
Ковалентна веза. Грађење молекула елемената и једињења.
Јонска веза. Валенца елемената у ковалентним и јонским
једињењима. Релативна молекулска маса. Раствори и
растворљивост. Процентни састав раствора.
Хемијске једначине. Израчунавања у хемији.
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56.4. ОСМИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Енглески језик

Историја

Географија

Математика

Начин реализације

Садржај
Творба речи
Синтагме
Акценат
Зависне реченице
Глаголски облици
Падежи
Правопис
Читање и препознавање градива, thepassive
Савладавање основних појмова (идеологија,тоталитаризам,
инфлација, цензура)
Познавање значајних хронолошких одредница из савременог доба
Препознавање основних географских појмова на карти (Фронтови
у Првом и Другом светском рату)
Повезивање значајних личности из историје са периодом и местом
у ком су деловали(Милан Обреновић, Никола Пашић,Петар и
Александар Карађорђевић,Хитлер, Мусолини, Стаљин, Тито,
Чeрчил, Дража,Рузвелт)
Oснове картографије
Географски положај, границе и величина Србије
Постанак и основне одлике рељефа Србије
Основне географске одлике рељефних целина
Основне одлике климе, хидрографије, земљишта и биљног и
животињског света Србије
Основне одлике становништва Србије
Основне одлике насеља и привреде Србије
Србија у савременим интеграцијским процесима
1) Бројеви и операције са њима
Прочита и запише различите врсте бројева. Преведе децимални
запис броја у разломак и обрнуто. Упореди по величини бројеве
истог записа. Изврши једну основну рачунску операцију са
бројевима истог записа. Користи једноставне изразе.
2) Алгебра и функције
Реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у
једном члану. Израчуна степен датог броја, зна основне операције
са степенима. Сабира, одузима и множи мономе. Одреди вредност
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Биологија
Немачки језик
Физика

Хемија

функције дате таблицом или формулом.
3) Геометрија
Влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван, угао круг, кружна
линија, троугао, четвороугао. Уме да израчуна непознату страницу
правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему. Влада
појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову
површину и запремину). Влада појмовима: купа, ваљак и лопта
(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне
елементе).
4) Мерење
Користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине,
запремине и углова. Претвори веће јединице у мање. При мерењу
одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине
исказане датом мером.
5) Обрада података
Изражава положај објекта сврставајући их у врсте и колоне; одреди
положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате
координате и обрнуто. Прочита и разуме податак са графикона,
дијаграма или из табеле, и одреди минимум или максимум зависне
величине. Податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто.
Одреди задати проценат неке величине.
Познавање основних еколошких нивоа организације живог света,
Познавање разноврсности екосистема, угрожавања ,заштите,
Познавање основних глобалних промена и њихових последица за
живи свет и екосистеме
Читање и препознавање градива, зависне реченице
Основни појмови периодичног кретања;Основни геометријски
закони оптике;Особине проводника и изолатора;Омов закон
Шема струјног кола са називима елемената кола;
Природна и вештачка радиоактивност.
Неметали, физичка и хемијска својства неметала. Оксидација.
Оксиди неметала. Киселине. Примена неметала и њихових
једињења.Метали, физичка и хемијска својства метала. Оксидација.
Оксиди метала. Хидроксиди. Примена метала и њихових једињења.
Соли – физичка и хемијска својства. Електролитичка дисоцијација.
Угљоводоници - структура, представници, физичка и хемијска
својства, примена.Органска једињења са кисеоником - структура,
представници, физичка и хемијска својства, примена.
Биолошки важна једињења – представници, улога, примена.
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Поштовањем индивидуалних разлика међу
ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и уважавање специфичности
сваког ученика проценом и самопроценом
капацитета, способности и интересовања ученика,
коришћењем различитог дидактичког и наставног
материјала прилагођеним развојним капацитетима
ученика и диференциранимзадацима на 17
различитим нивоима тежине, прилагођавањем
различитих метода, техника и облика рада
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57. ДОДАТНА НАСТАВА
Предмет

Српски језик

Пети разред
-Врсте речи (променљиве и
непроменљиве) и њихова
служба у реченици – тежи
задаци.
-Падежи.
-Изражајније читање
текстова.
-Детаљније тумачење дужих
текстова.
-Писање састава на задате
теме.
-Писање вести и извештаја.
-Анализа самостално
одабраног прозног дела из
лектире.
-Усмене вежбе на задате
теме.

Шести разред
-Говорне вежбе о слободно
изабраним темама
-Значење и употреба падежа
-Прости и сложени глаголски
облици – значење и употреба
-Вежбе у говору с правилним
акцентовањем. Акценат у
савременом књижевном језику
и локалном говору
-Проучавање локалног говора
-Анализа самостално
одабраног прозног дела из
лектире (фабула, композиција,
ликови, теме, идеје, изразита
психолошка и дескриптивна
места)
-Анализа лирске песме
(основно осећање, мотиви,
песничке слике, особености
песничког језика)
-Анализа књижевног дела из
текуће српске књижевности
(по избору ученика)
-Анализа филмова и
позоришних представа
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Седми разред
-Вежбе у правилном
акцентовању. Коришћење
речника да би се проверио
акценат.
-Анализа реченица и синтагми.
Претварање активних реченица
у пасивне и обрнуто. Анализа
случајева у којима то није
могуће.
-Вежбе на тежим експозиторним
текстовима: уочавање основних
информација, извођење
закључака, упоређивање
информација из више дужих
текстова, резимирање.
-Прављење легенди и табела.
-Анализа лирске и епске песме –
језичко-стилска средства као
интеграциони чиниоци
интерпретације.
-Анализа драмског књижевног
дела – уочавање битних одлика.
Разлика између драмског
књижевног дела и позоришне
представе.
-Анализа савременог књижевног
дела по слободном избору
ученика. Коришћење основне
литературе о делима и писцима.
Формирање властитог мишљења
о књижевном делу.
-Анализа домаћег филма са
посебним акцентом на
визуелним и акустичким

Осми разред
-Синтаксичка анализа
компликованијих реченица.
-Усмено расправљање на теме из
свакодневног живота. Писање
аргументативних текстова с
коришћењем литературе.
-Вежбе у говорништву. Кратко,
садржајно и језгровито излагање о
одређеној теми за одрђено време,
пред аудиторијумом.
-Анализа реклама с телевизије, из
новина и часописа, с рекламних
паноа.
-Самостално проналажење
примера бирократског језика и
његово „превођење“ на обичан
језик.
-Самостално састављање
дијаграма и графикона.
-Проучавање локалног говора.
Самостални радови ученика о
локалном говору (читање
одговарајуће литературе;
сакупљање грађе; писање рада и
његово објављивање у школским
гласилима).
-Карактеризација ликова увидом у
форме приповедања.
-Језичкостилска анализа као
интеграциони чинилац
интерпретације
књижевноуметничког текста.
-Истраживачки рад на речницима
(Српски рјечник Вука
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ефектима.

Енглески
језик

Историја

Географија

Читање, превођење
једноставних речи, израда
паноа

Читање, превођење
једноставних речи, израда
паноа

Одабир ученика
Припрема по наставним
темама
1. Увод у предмет и
Праисторија
2. Стари Исток
3. Стара Грчка
4. Стари Рим
5. Израда и анализа тестова
из ранијих година

Одабир ученика
Припрема по наставним
темама
1.Увод у предмет
2. Европа и Средоземље у
раном средњем веку
3. Јужни Словени и њихови
суседи у раном средњем веку
4. Европа у позном средњем
веку
5.Срби и њихови суседи у
позном средњем веку
6. Израда и анализа тестова из
ранијих година
Појам и подела географије
Васиона и Земљина кретања
Картографија
Литосфера
Атмосфера
Хидросфера
Биосфера
Основне одлике становништва
Основне одлике привреде
Географске одлике Европе
Географске одлике Азије
Географске одлике Африке
Географске одлике Србије

Појам и подела географије
Васиона и Земљина кретања
Картографија
Литосфера
Атмосфера
Хидросфера
Биосфера
Основне одлике
становништва
Основне одлике привреде
Географске одлике Европе
Географске одлике Азије
Географске одлике Африке
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Читање, превођење
једноставнијих текстова, израда
паноа, припрема ученика за
такмичење, израда паноа
Одабир ученика
Припрема по наставним темама
1. Успон ЕВропе
2. Срби под страном влашћу
3. Доба револуција
4. Нововековне српске државе
Србија и Црна Гора
5. Израда и анализа тестова из
ранијих година

Појам и подела географије
Васиона и Земљина кретања
Картографија
Литосфера
Атмосфера
Хидросфера
Биосфера
Основне одлике становништва
Основне одлике привреде
Географске одлике Европе
Географске одлике Азије
Географске одлике Африке
Географске одлике Србије

Стефановића Караџића, Речник
МС – вишетомни и једнотомни,
Речник књижевних термина,
Речник симбола...).
-Обједињујући и поредбени
чиниоци у обради одабраних
књижевних тестова
(компаративни приступ).
-Драматизација прозног текста.
Читање, превођење текстова,
израда паноа, припрема ученика
за такмичење, израда паноа
Одабир ученика
Припрема по наставним темама
1. Европа и свет од 1878 до 1914
2. Срби од 1878 до 1914
3. Први светски рат и Срби у
Првом светском рату
4. Свет између два рата
5. Други светски рат у свету и у
Југославији
6. Југославија и свет након Другог
светског рата
5. Израда и анализа тестова из
ранијих година
Појам и подела географије
Васиона и Земљина кретања
Картографија
Литосфера
Атмосфера
Хидросфера
Биосфера
Основне одлике становништва
Основне одлике привреде
Географске одлике Европе
Географске одлике Азије
Географске одлике Африке
Географске одлике Србије
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Математика

Географске одлике Србије
Појам скупа (симболи).
Венов дијаграм.
Унија скупова. Пресек
скупова
Рачунске операције у скупу
N0.
Редослед рачунских
операција.
Скупови тачака. (полуправа,
дуж)
Појам дељивости
Дељивост декадном
јединицом и са 2, 5, 4.
NZS.
NZD.
Дељивост са 3 и 9.
Дељивост са 2, 5, 3, 9.
Дељивост са 2, 5, 3, 9, 4 и 25.
Централни угао, кружни
лук, тетива
Јединице за мерење углова.
Сабирање и одузимање
углова графички.
Углови са паралелним
крацима.
Суседни, упоредни и
унакрсни углови.
Проширивање разломака.
Упоређивање
Скраћивање разломака.
С и О разломака различитих
именилаца.
Својства сабирања
разломака.
Децимални запис разломка.
С и О децималних бројева.
Бројевне вредности израза
са разломцима.
Решавање неједначина са

Сабирање и одузимање целих
бројева
Множење и дељење целих
бројева
Сабирање и одузимање
рационалних бројева облика
p/q.
Проценат.
Троугао.
Подударност и конструкција
троугла.
Четвороугао.
Обим и површина троугла и
четвороугла.
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Реални бројеви.
Питагорина теорема.
Многоугао.
Степеновање.
Полиноми.
Круг.
Зависне величине и њихово
графичко представљање.
Сличност.

Сличност троуглова.
Тачка, права,раван.
Линеарне једначине са једном
непознатом.
Призма.
Пирамида.
Линеарна функција.
Графичко представљање
статистичких података.
Ваљак.
Линеарне једначине са две
непознате.
Купа.
Лопта.
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Биологија

Немачки
језик

Физика

разломцима.
Решавање једначина са
разломцима.
Својства множења
разломака.
Израчунавање бројевне
вредности израза.
Симетрала угла.
Симетрала дужи.
Увод у биологију-лупа и
микроскоп, микроскопирање
Особине живих бића и
разноврсност живог светаживотни процеси, подела
организама, грађа
организама, алге, гљиве,
лишајеви,
Биљке-грађа биљног
организма , разноврсност
биљака према сложености
грађе-алге, маховине,
папрати, голосеменице и
скривеносеменице.

Читање, превођење
једноставних речи, израда
паноа

Једноћелијске животињецарство протиста-грађа и
животни процеси
праживотиња, израда
привремених препарата, и
посматрање праживотиња под
микроскопом.
Вишећелијске животиње –
сунђери, дупљари, црви,
мекушци, зглавкари, хордатиграђа и основни животни
процеси, разноврсност, значај
и заштита вишећелијских
животиња.
Посматрање трајних и
привремених пресека
појединих делова тела
вишећелијских животиња
Читање, превођење
једноставнијих текстова,
израда паноа, припрема
ученика за такмичење, израда
паноа
Проширивање и
продубљивање наставних
садржаја са редовне наставе:
стална брзина, узајамна
деловања тела у природи,
преношење притисака кроз
чврста и течна тела ;
решавање сложенијих -
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Грађа човечјег организма-грађа
ћелије , ткива, органа човечјег
организма, системи органа
човека-морфолошка грађа
органа, физиологија органа,
хигијена органа, болести и
заштита органа и система
органа.
Посматрање трајних и
привремених препарата ткива –
епител, везивно, нервно,
мишићно.

Еколошка разноврсност, нивои
организације живог света,
екологија, основни еколошки
појмови-еколошки фактори,
популација, биотоп, биоценоза,
екосистем –основне одлике.
Разноврсност екосистема наше
земље у погледу изгледа и
структуре
Угрожавање, заштита и
унапређивање екосистема
Глобалне последице загађивања
животне средине
Повезаност животне средине,
здравља и културе живљења.

Читање, превођење
једноставнијих текстова, израда
паноа, припрема ученика за
такмичење, израда паноа

Читање, превођење текстова,
израда паноа, припрема ученика
за такмичење, израда паноа

Проширивање и продубљивање
наставних садржаја са редовне
наставе: стално убрзање,
Њутнови закони механике,
слободан пад,принцип рада
простих машина; механички рад,
снага и енергија, температура
тела;

Проширивање и продубљивање
наставних садржаја са редовне
наставе: периодична –
осцилаторна кретања; закони
геометријске оптике,основни
закони електричне струје, струјно
коло и начини везивања
отпорника;
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проблемских задатака из
набројаних садржаја;
припремање ученика за
такмичење.

-решавање сложенијих –
проблемских задатака из
набројаних садржаја;
-припремање ученика за
такмичење.
Текући наставни садржаји за
припрему за такмичење.
Израчунавање масеног
процентног садржаја у поступку
разблаживања раствора и у
поступку мешања раствора
различитог садржаја.
Израчунавања на основу
хемијских једначина, на основу
односа количине, масе и броја
честица учесника у хемијској
реакцији.
Израчунавања на основу
релација количина супстанце,
маса супстанце и бројност
честица.
Израчунавање на основу
хемијских формула израчунавање масеног
елементарног процентног
састава једињења.

Хемија
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-решавање сложенијих –
проблемских задатака из
набројаних садржаја;
-припремање ученика за
такмичење.
Текући наставни садржаји за
припрему за такмичење.
Доказивање неких катјона: Ca2+ ,
Cu2+ и Fe3+
Доказивање неких анјона: Cl-,
CO32- и SO42Разликовање алкана и алкена у
реакцији са раствором калијумперманганата и бромном водом.
Израчунавање масеног
елементарног процентног састава
у органским једињењима.
Хемија животне средине експериментални рад повезан са
конкретним проблемима локалне
средине.
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58. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ – СЕКЦИЈА
58.1. ПЕТИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Садржај

Начин реализације

Драмско-рецитаторска:
Формирање секције
Подела улога и упознавање са пројектом „Форум позоришта“
Читање текстова и глума
Глума и припреме за наступ
Гостовање на неком часу или ЧОС-у
Подела улога и песама за рецитовање; упознавање са концепцијом
светосавске приредбе
Рад на дикцији и правилној артикулацији
Читање текстова и глума
Рецитовање и глума
Припремање за наступ
Генерална проба
Подела улога и упознавање са концепцијом приредбе за Дан школе
Осмишљање сценографије и костима
Читање текстова предвиђених за глуму
Гледање филмског садржаја са сличном тематиком
Глума и припреме за приредбу
Генерална проба
Припрема за радионицу у оквиру пројекта "Професионална
орјентација"
Подела улога за завршну приредбу
Читање текстова и припреме за завршну приредбу
Глума и припреме за завршну приредбу
Генерална проба
Литерарна:
-Организовање секције
-Посета библиотеци
-Заједнички излет
-Стваралачки књижевни покушај
-Припрема за наступ поводом школске свечаности
-Осврт на омладинске листове и часописе
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које
омогућује најадекватнији простор за упознавање
садржаја програма и сагледавање исте ствари са
различитих аспеката у различитим околностима и
различитим појавним формама (организоване посете,
шетње, излети, екскурзије и сви остали облици
амбијенталног учења). Наведене методе учења стављају
ученика у активну позицију у процесу стицања знања и
развоја вештина. Ученицима се омогућују различити
начини учења. Примена метода и техника прилагођена је
узрасним карактеристикама ученика од првог до осмог
разреда, као и садржајима који се обрађују.
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Ликовна култура

Анализа примера различите обраде једног мотива
-Истраживање говора и његова стилска функција
-Истраживање народног језичког блага
-Сређивање грађе која је прикупљена
-Стваралачки покушаји
-Припрема за наступ поводом школске свечаности
-Заједничка посета филмској представи
-Стваралачки покушаји
-Књижевно вече посвећено жени
-Разговор о актуелној књижевној теми
-Посета литерарној дружини
-Сусрет са књижевником
-Уређивање школског листа
-Читање и избор радова за школски лист
-Уређивање школског листа
-Стваралачки покушаји са тематиком о раду, о пролећу или сл.
-Квиз такмичење из књижевности
-Књижевни разговор
-Стваралачки покушаји
-Разматрање извештаја о раду секције
Израда лик.радова за лик.к.ОШ»Ј.Ј.Змај»Зрењанин
Израда лик.радова за лик.к.-ОШ»Вук Караџић»,Зрењанин
Израда скица и извођење радова –мурал у забавишту
Израда мурала »Оварука путује да се са тобом рукује»-ходник школе
Изарада еко- маске(Рецикалажа пласт. Посуда)-маскембал
Израда ликовних радова-лик. конкурс »Светосавље у нама и око
нас»
Израда и дизајнирање предмета за «Дан заљубљених»
Израда и дизајнирање предмета за « 8. МАРТ»
Израда лик.радова исценографије за приредбу-Дан школе
Ручна израда папира
Израда еко-разгледнице
Израда сценографије-«Пут око света за један дан»
Учешће у ликовној колонији –ОШ»Петефи Шандор»НС
Учешће у раду лик. колоније -«Цртам да не цвикам» Зрењанин,
школа «9.МАЈ»,( Иклузија )
Израда костима
Израда сценографије
Поставка изложбе дечјих лик.радова
Посета ликовним радионица које организују музеји
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Енглески језик

Историја

Географија

Математика

Биологија

Читање, превођење једноставних речи, израда паноа
Одабир ученика
Избор теме која ће се радити (Први светски рат, Други светски рат,
Први српски устанак, Други српски устанак, Балкански ратови)
У зависности од броја ученика одлучићемо да ли ће бити једна
заједничка тема за све или ће бити разврстани по разредима.
Начини рада:
прикупљање материјала из библиотеке, интернета
гледање и анализа историјских играних или документарних филмова
везаних за тему
израда паноа
организована посета установама клтуре(историјски архив, музеј,
кућа Михајла Пупина у Идвору и сл.)
Израда поноа и историјских карата
Припрема и излагање презентација ученика на задату тему
Прикупљање података из енциклопедија, часописа, стручне
литературе и интернета
Израда паноа (у зависности од пројеката школе)
Израда брошура (у зависности од пројеката школе)

Решавање занимљивих задатака.
Израда паноа.
Прикупљање података са интернета.
Биљке грађа и функција
ГРАЂА БИЉНИХ ОРГАНА- грађа корена (панои)
ГРАЂА БИЉНИХ ОРГАНА- проводни снопићи стабла( панои)
ГРАЂА БИЉНИХ ОРГАНА- лист сакупљање и разликовање
листова у природи
ИЗДВАЈАЊЕ ХЛОРОФИЛА ИЗ ЛИСТА -лабораторијска вежба
ФОТОСИНТЕЗА И ДИСАЊЕ
ГРАЂА БИЉНИХ ОРГАНА- цвет прављење скица цветних делова
ОПРАШИВАЊЕ И ОПЛОЂЕЊЕ
ГРАЂА БИЉНИХ ОРГАНА плод и семе разликовање у природи
КЛИЈАЊЕ СЕМЕНА- услови клијања, лабораторијска вежба
ИЗРАДА ШКОЛСКЕ ЗБИРКЕ ПЛОДОВА И СЕМЕНА
ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАВАЊЕ -калемљење, лабораторијска
вежба
АЛГЕ -распрострањеност и представници( панои)
ГОЛОСЕМЕНИЦЕ- грађа и разноврсност листова
СКРИВЕНОСЕМЕНИЦЕ - грађа цвета
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које
омогућује најадекватнији простор за упознавање
садржаја програма и сагледавање исте ствари са
различитих аспеката у различитим околностима и
различитим појавним формама (организоване посете,
шетње, излети, екскурзије и сви остали облици
амбијенталног учења). Наведене методе учења стављају
ученика у активну позицију у процесу стицања знања и
развоја вештина. Ученицима се омогућују различити
начини учења. Примена метода и техника прилагођена је
узрасним карактеристикама ученика од првог до осмог
разреда, као и садржајима који се обрађују.
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Немачки језик

Физичко
васпитање

ЈЕСТИВЕ И ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ- распознавање у природи
УПУСТВА ЗА ИЗРАДУ ХЕРБАРИЈУМА
ПРИКУПЉАЊЕ БИЉАКА ЗА ХЕРБАРИЈУМ- теренска вежба
МИКРОСКОПИРАЊЕ-техника посматрање покорице црног лука
ВИРУСИ И БАКТЕРИЈЕ –панои
ГЉИВЕ- разноврсност и значај у природи
Читање, превођење једноставних речи, израда паноа
Одбојка
-Развијање физичких способности специфичних за одбојку
-Обучавање и и усавршавање технике одбојке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика одбојке
-Правила одбојке
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Кошарка
-Развијање физичких способности специфичних за кошарку
-Обучавање и и усавршавање технике кошарке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика кошарке
-Правила кошарке
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Мали фудбал
-Развијање физичких способности специфичних за мали фудбал
-Обучавање и и усавршавање технике малог фудбала
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика малог фудбала
-Правила фудбала
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Стони тенис
-Развијање физичких способности специфичних за стони тенис
-Обучавање и и усавршавање технике и тактике стоног тениса
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика рада,Правила игре и суђење
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које
омогућује најадекватнији простор за упознавање
садржаја програма и сагледавање исте ствари са
различитих аспеката у различитим околностима и
различитим појавним формама (организоване посете,
шетње, излети, екскурзије и сви остали облици
амбијенталног учења). Наведене методе учења стављају
ученика у активну позицију у процесу стицања знања и
развоја вештина. Ученицима се омогућују различити
начини учења. Примена метода и техника прилагођена је
узрасним карактеристикама ученика од првог до осмог
разреда, као и садржајима који се обрађују.
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58.2. ШЕСТИ РАЗРЕД
Предмет

Српски језик

Садржај

Начин реализације

Драмско-рецитаторска:
Формирање секције
Подела улога и упознавање са пројектом „Форум позоришта“
Читање текстова и глума
Глума и припреме за наступ
Гостовање на неком часу или ЧОС-у
Подела улога и песама за рецитовање; упознавање са концепцијом
светосавске приредбе
Рад на дикцији и правилној артикулацији
Читање текстова и глума
Рецитовање и глума
Припремање за наступ
Генерална проба
Подела улога и упознавање са концепцијом приредбе за Дан школе
Осмишљање сценографије и костима
Читање текстова предвиђених за глуму
Гледање филмског садржаја са сличном тематиком
Глума и припреме за приредбу
Генерална проба
Припрема за радионицу у оквиру пројекта "Професионална
орјентација"
Подела улога за завршну приредбу
Читање текстова и припреме за завршну приредбу
Глума и припреме за завршну приредбу
Генерална проба
Литерарна:
-Организовање секције
-Посета библиотеци
-Заједнички излет
-Стваралачки књижевни покушај
-Припрема за наступ поводом школске свечаности
-Осврт на омладинске листове и часописе
-Анализа примера различите обраде једног мотива
-Истраживање говора и његова стилска функција
-Истраживање народног језичког блага
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним
формама (организоване посете, шетње, излети, екскурзије
и сви остали облици амбијенталног учења). Наведене
методе учења стављају ученика у активну позицију у
процесу стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења. Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују.
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Ликовна култура

Енглески језик
Историја

-Сређивање грађе која је прикупљена
-Стваралачки покушаји
-Припрема за наступ поводом школске свечаности
-Заједничка посета филмској представи
-Стваралачки покушаји
-Књижевно вече посвећено жени
-Разговор о актуелној књижевној теми
-Посета литерарној дружини
-Сусрет са књижевником
-Уређивање школског листа
-Читање и избор радова за школски лист
-Уређивање школског листа
-Стваралачки покушаји са тематиком о раду, о пролећу или сл.
-Квиз такмичење из књижевности
-Књижевни разговор
-Стваралачки покушаји
Израда лик.радова за лик.к.ОШ»Ј.Ј.Змај»Зрењанин
Израда лик.радова за лик.к.-ОШ»Вук Караџић»,Зрењанин
Израда скица и извођење радова –мурал у забавишту
Израда мурала »Оварука путује да се са тобом рукује»-ходник
школе
Изарада еко- маске(Рецикалажа пласт. Посуда)-маскембал
Израда ликовних радова-лик. конкурс »Светосавље у нама и око
нас»
Израда и дизајнирање предмета за «Дан заљубљених»
Израда и дизајнирање предмета за « 8. МАРТ»
Израда лик.радова исценографије за приредбу-Дан школе
Ручна израда папира
Израда еко-разгледнице
Израда сценографије-«Пут око света за један дан»
Учешће у ликовној колонији –ОШ»Петефи Шандор»НС
Учешће у раду лик. колоније -«Цртам да не цвикам» Зрењанин,
школа «9.МАЈ»,( Иклузија )
Израда костима
Израда сценографије
Поставка изложбе дечјих лик.радова
Посета ликовним радионица које организују музеји
Читање, превођење једноставнијих реченица, израда паноа
Одабир ученика
Избор теме која ће се радити (Први светски рат, Други светски рат,
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним
формама (организоване посете, шетње, излети, екскурзије
и сви остали облици амбијенталног учења). Наведене
методе учења стављају ученика у активну позицију у
процесу стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења.Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују.
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Географија

Математика

Биологија

Први српски устанак, Други српски устанак, Балкански ратови)
У зависности од броја ученика одлучићемо да ли ће бити једна
заједничка тема за све или ће бити разврстани по разредима.
Начини рада:
прикупљање материјала из библиотеке, интернета
гледање и анализа историјских играних или документарних
филмова везаних за тему
израда паноа
организована посета установама клтуре(историјски архив, музеј,
кућа Михајла Пупина у Идвору и сл.)
Израда поноа и историјских карата
Припрема и излагање презентација ученика на задату тему
Прикупљање података из енциклопедија, часописа, стручне
литературе и интернета
Израда паноа (у зависности од пројеката школе)
Израда брошура (у зависности од пројеката школе)
Решавање занимљивих задатака.
Израда паноа.
Прикупљање података са интернета.
Животиње - основне карактеристике и разноврсност
MИКРОСКОПИРАЊЕ -лупа и микроскоп понављање техника
ЖИБОТ У КАПИ ВОДЕ- вежба
АМЕБЕ И БИЧАРИ- панои
ПАРАЗИТСКЕ ПРАЖИВОТИЊЕ -дизентерична амеба, маларични
комарац, болест спавања, начин преношења и мере превенције
СУНЂЕРИ И ДУПЉАРИ- разноврсност у природи
МЕТИЉИ И ПАНТЉИЧАРЕ- начин преношења и мере превенције
ЧОВЕЧИЈА И ДЕЧИЈА ГЛИСТА- болести и начин преношења
ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ -кишна глиста (панои)
МЕКУШЦИ- разноврсност и распознавање по грађи и облику
кућице
Животиње - основне карактеристике и разноврсност
ПУЖЕВИ- разноврсност и распознавање по грађи и облику кућице
ИНСЕКТИ- разноврсност и значај
УПУСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ИНСЕКТАРИЈУМА
РИБЕ- дисекција
ВОДОЗЕМЦИ - зелена жаба дисекција
ГМИЗАВЦИ - ГУШТЕР ДИСЕКЦИЈА
ПТИЦЕ- разноврсност погледати филм о птицама нашег краја
СИСАРИ –класификација
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним
формама (организоване посете, шетње, излети, екскурзије
и сви остали облици амбијенталног учења). Наведене
методе учења стављају ученика у активну позицију у
процесу стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења. Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују.
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Немачки језик

Физичко
васпитање

Физика

ЧАРЛС ДАРВИН- упознавање са његовим радом и делом
Читање, превођење једноставнијих реченица, израда паноа
Одбојка
-Развијање физичких способности специфичних за одбојку
-Обучавање и и усавршавање технике одбојке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика одбојке
-Правила одбојке
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Кошарка
-Развијање физичких способности специфичних за кошарку
-Обучавање и и усавршавање технике кошарке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика кошарке
-Правила кошарке
-Организовање одељенских и међуодељен-ских такмичења
Мали фудбал
-Развијање физичких способности специфичних за мали фудбал
-Обучавање и и усавршавање технике малог фудбала
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика малог фудбала
-Правила фудбала
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Стони тенис
-Развијање физичких способности специфичних за стони тенис
-Обучавање и и усавршавање технике и тактике стоног тениса
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика рада
-Правила игре и суђење
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Презентовати мале кућне огледе
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58.3. СЕДМИ РАЗРЕД
Предмет

Садржај

Начин реализације

Српски језик

Драмско-рецитаторска:
Формирање секције
Подела улога и упознавање са пројектом „Форум позоришта“
Читање текстова и глума
Глума и припреме за наступ
Гостовање на неком часу или ЧОС-у
Подела улога и песама за рецитовање; упознавање са концепцијом
светосавске приредбе
Рад на дикцији и правилној артикулацији
Читање текстова и глума
Рецитовање и глума
Припремање за наступ
Генерална проба
Подела улога и упознавање са концепцијом приредбе за Дан школе
Осмишљање сценографије и костима
Читање текстова предвиђених за глуму
Гледање филмског садржаја са сличном тематиком
Глума и припреме за приредбу
Генерална проба
Припрема за радионицу у оквиру пројекта "Професионална
орјентација"
Подела улога за завршну приредбу
Читање текстова и припреме за завршну приредбу
Глума и припреме за завршну приредбу
Генерална проба
Литерарна:
- Организовање секције
- Посета библиотеци
- Заједнички излет
- Стваралачки књижевни покушај
- Припрема за наступ поводом школске свечаности
- Осврт на омладинске листове и часописе
- Анализа примера различите обраде једног мотива
- Истраживање говора и његова стилска функција
- Истраживање народног језичког блага

Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним формама
(организоване посете, шетње, излети, екскурзије и сви
остали облици амбијенталног учења). Наведене методе
учења стављају ученика у активну позицију у процесу
стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења. Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују.
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Ликовна култура

Енглески језик

- Сређивање грађе која је прикупљена
- Стваралачки покушаји
- Припрема за наступ поводом школске свечаности
- Заједничка посета филмској представи
- Стваралачки покушаји
- Књижевно вече посвећено жени
- Разговор о актуелној књижевној теми
- Посета литерарној дружини
- Сусрет са књижевником
- Уређивање школског листа
- Читање и избор радова за школски лист
- Уређивање школског листа
- Стваралачки покушаји са тематиком о раду, о пролећу или сл.
- Квиз такмичење из књижевности
- Књижевни разговор
- Стваралачки покушаји
- Разматрање извештаја о раду секције
Израда лик.радова за лик.к.ОШ»Ј.Ј.Змај»Зрењанин
Израда лик.радова за лик.к.-ОШ»Вук Караџић»,Зрењанин
Израда скица и извођење радова –мурал у забавишту
Израда мурала »Оварука путује да се са тобом рукује»-ходник
школе
Изарада еко- маске(Рецикалажа пласт. Посуда)-маскембал
Израда ликовних радова-лик. конкурс »Светосавље у нама и око
нас»
Израда и дизајнирање предмета за «Дан заљубљених»
Израда и дизајнирање предмета за « 8. МАРТ»
Израда лик.радова исценографије за приредбу-Дан школе
Ручна израда папира
Израда еко-разгледнице
Израда сценографије-«Пут око света за један дан»
Учешће у ликовној колонији –ОШ»Петефи Шандор»НС
Учешће у раду лик. колоније -«Цртам да не цвикам» Зрењанин,
школа «9.МАЈ»,( Иклузија )
Израда костима
Израда сценографије
Поставка изложбе дечјих лик.радова
Посета ликовним радионица које организују музеји
Читање, превођење једноставнијих текстова, израда паноа,
припрема ученика за такмичење, израда паноа
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним формама
(организоване посете, шетње, излети, екскурзије и сви
остали облици амбијенталног учења). Наведене методе
учења стављају ученика у активну позицију у процесу
стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења.Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују.
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Историја

Географија

Математика

Биологија

Одабир ученика
Избор теме која ће се радити (Први светски рат, Други светски рат,
Први српски устанак, Други српски устанак, Балкански ратови)
У зависности од броја ученика одлучићемо да ли ће бити једна
заједничка тема за све или ће бити разврстани по разредима.
Начини рада:
прикупљање материјала из библиотеке, интернета
гледање и анализа историјских играних или документарних
филмова везаних за тему
израда паноа
организована посета установама клтуре(историјски архив, музеј,
кућа Михајла Пупина у Идвору и сл.)
Израда поноа и историјских карата
Припрема и излагање презентација ученика на задату тему
Прикупљање података из енциклопедија, часописа, стручне
литературе и интернета
Израда паноа (у зависности од пројеката школе)
Израда брошура (у зависности од пројеката школе)
Решавање занимљивих задатака.
Израда паноа.
Прикупљање података са интернета.
Грађа ћелије, ткива и органа човека
ЋЕЛИЈА - основни делови и деоба
КОЖНИ СИСТЕМ ЧОВЕКА- посматрање покожице под
миккроскопом
СКЕЛЕТНИ СИСТЕМ- основне карактеристике
БОЛЕСТИ И НЕГА КОЖНОГ И СКЕЛЕТНОГ СИСТЕМА
НЕРВНИ СИСТЕМ- грађа неурона( панои)
ЦНС И АУТОНОМНИ НЕРВНИ СИСТЕМ
ЖЛЕЗДЕ СА УНУТРАЧЊИМ ЛУЧЕЊЕМ- систем повратне спреге
СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ- болести и мере превенције
СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ-основне карактеристике
СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ ВЕЧТАЧКО ДИСАЊЕ И ПРВА
ПОМОЋ
СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕ -основне карактеристике и
болести
СИСТЕМ ОРГАНА ЗА РАЗМНОЖАВАЊЕ
ОПЛОЋЕЊЕ И ТРУДНОЋА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
ПУБЕРТЕТ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈА- семинарски радови
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Немачки језик

Физичко
васпитање

Физика

Хемија

Читање, превођење једноставнијих текстова, израда паноа,
припрема ученика за такмичење, израда паноа
Одбојка
-Развијање физичких способности специфичних за одбојку
-Обучавање и и усавршавање технике одбојке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика одбојке
-Правила одбојке
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Кошарка
-Развијање физичких способности специфичних за кошарку
-Обучавање и и усавршавање технике кошарке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика кошарке
-Правила кошарке
-Организовање одељенских и међуодељен-ских такмичења
Мали фудбал
-Развијање физичких способности специфичних за мали фудбал
-Обучавање и и усавршавање технике малог фудбала
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика малог фудбала
-Правила фудбала
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Стони тенис
-Развијање физичких способности специфичних за стони тенис
-Обучавање и и усавршавање технике и тактике стоног тениса
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика рада
-Правила игре и суђење
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Прикупљање података са интернета , енциклопедија, стручних
часописа... о научницима Исаку Њутну , Галилеју и Архимеду о
њиховом животу и раду на пољу физике ,њихово презентовање,
израда паноа на хамеру, поставка изложбених радова
Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу.
Мерења у хемији: мерење масе, мерење запремине мензуром и
пипетом.
Методе раздвајања смеша. Раздвајање чврсто-чврсте смеше
натријум-хлорида и јода сублимацијом и селективним растварањем.
Хроматографија као метода раздвајања. Раздвајање зелене боје
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним формама
(организоване посете, шетње, излети, екскурзије и сви
остали облици амбијенталног учења). Наведене методе
учења стављају ученика у активну позицију у процесу
стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења.Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују.
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лишћа хроматографијом на колони од прах-шећера и раздвајање
боје из фломастера кружном хроматографијом на папиру.
Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама супстанци:
егзотермне и ендотермне реакције.
Растварање натријум-хидроксида и растварање амонијум-хлорида у
води.Раствори - својства раствора: експериментална провера
снижења температуре мржњења раствора натријум-хлорида у
односу на воду.
Одређивање растворљивости баријум-нитрата.
Растварање калијум-перманганата, никал(II)-сулфата, бакар(II)сулфата и гвожђе(III)-хлорида у води и у раствору воденог стакла "силикатни врт". Вода као растварач. Доказивање Закона одржања
масе. Основни типови хемијских реакција - синтеза алуминијумјодида или цинк-јодида из елемената, електролиза воде и
електролиза калијум-јодида у електрохемијској ћелији од кромпира.

58.4. ОСМИ РАЗРЕД
Предмет

Садржај

Начин реализације

Српски језик

Драмско-рецитаторска:
Формирање секције
Подела улога и упознавање са пројектом „Форум позоришта“
Читање текстова и глума
Глума и припреме за наступ
Гостовање на неком часу или ЧОС-у
Подела улога и песама за рецитовање; упознавање са концепцијом
светосавске приредбе
Рад на дикцији и правилној артикулацији
Читање текстова и глума
Рецитовање и глума
Припремање за наступ
Генерална проба
Подела улога и упознавање са концепцијом приредбе за Дан школе
Осмишљање сценографије и костима

Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним формама

295

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године

Ликовна култура

Читање текстова предвиђених за глуму
Гледање филмског садржаја са сличном тематиком
Глума и припреме за приредбу
Генерална проба
Припрема за радионицу у оквиру пројекта "Професионална
орјентација"
Подела улога за завршну приредбу
Читање текстова и припреме за завршну приредбу
Глума и припреме за завршну приредбу
Генерална проба
Литерарна:
- Организовање секције
- Посета библиотеци
- Заједнички излет
- Стваралачки књижевни покушај
- Припрема за наступ поводом школске свечаности
- Осврт на омладинске листове и часописе
- Анализа примера различите обраде једног мотива
- Истраживање говора и његова стилска функција
- Истраживање народног језичког блага
- Сређивање грађе која је прикупљена
- Стваралачки покушаји
- Припрема за наступ поводом школске свечаности
- Заједничка посета филмској представи
- Стваралачки покушаји
- Књижевно вече посвећено жени
- Разговор о актуелној књижевној теми
- Посета литерарној дружини
- Сусрет са књижевником
- Уређивање школског листа
- Читање и избор радова за школски лист
- Уређивање школског листа
- Стваралачки покушаји са тематиком о раду, о пролећу или сл.
- Квиз такмичење из књижевности
- Књижевни разговор
- Стваралачки покушаји
- Разматрање извештаја о раду секције
Израда лик.радова за лик.к.ОШ»Ј.Ј.Змај»Зрењанин
Израда лик.радова за лик.к.-ОШ»Вук Караџић»,Зрењанин
Израда скица и извођење радова –мурал у забавишту
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(организоване посете, шетње, излети, екскурзије и сви
остали облици амбијенталног учења). Наведене методе
учења стављају ученика у активну позицију у процесу
стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења.Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују.
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Енглески језик

Историја

Географија
Математика

Израда мурала »Оварука путује да се са тобом рукује»-ходник
школе
Изарада еко- маске(Рецикалажа пласт. Посуда)-маскембал
Израда ликовних радова-лик. конкурс »Светосавље у нама и око
нас»
Израда и дизајнирање предмета за «Дан заљубљених»
Израда и дизајнирање предмета за « 8. МАРТ»
Израда лик.радова исценографије за приредбу-Дан школе
Ручна израда папира
Израда еко-разгледнице
Израда сценографије-«Пут око света за један дан»
Учешће у ликовној колонији –ОШ»Петефи Шандор»НС
Учешће у раду лик. колоније -«Цртам да не цвикам» Зрењанин,
школа «9.МАЈ»,( Иклузија )
Израда костима
Израда сценографије
Поставка изложбе дечјих лик.радова
Посета ликовним радионица које организују музеји
Читање, превођење текстова, израда паноа, припрема ученика за
такмичење, израда паноа
Одабир ученика
Избор теме која ће се радити (Први светски рат, Други светски рат,
Први српски устанак, Други српски устанак, Балкански ратови)
У зависности од броја ученика одлучићемо да ли ће бити једна
заједничка тема за све или ће бити разврстани по разредима.
Начини рада:
прикупљање материјала из библиотеке, интернета
гледање и анализа историјских играних или документарних
филмова везаних за тему
израда паноа
организована посета установама клтуре(историјски архив, музеј,
кућа Михајла Пупина у Идвору и сл.)
Израда поноа и историјских карата
Припрема и излагање презентација ученика на задату тему
Прикупљање података из енциклопедија, часописа, стручне
литературе и интернета
Израда паноа (у зависности од пројеката школе)
Израда брошура (у зависности од пројеката школе)
Решавање занимљивих задатака.
Израда паноа.
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
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Биологија

Немачки језик

Физичко
васпитање

Прикупљање података са интернета.
Eкoлогија и заштита животне средине
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЕКОСИСТЕМ- биотоп и биоценоза
ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ- биотички и абиотички фактори
ЖИВОТНА ЗАЈЕДНИЦА И ЊЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА- популација
и еколошка ниша
ОДНОСИ ИСХРАНЕУ ЖИВОТНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ- ланци исхране
ПРОТИЦАЊЕ МАТЕРИЈЕ И КРУЖЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ- кружење
воде, угљеника и азота
РАЗВОЈ И ЕВОЛУЦИЈА ЕКОСИСТЕМА- сукцесије и глобалне
промене
Eкoлогија и заштита животне средине
ОСНОВНИ БИОМИ НА ЗЕМЉИ
УСЛОВИ ЖИВОТА У МОРСКИМ И ОКЕАНСКИМ
ЕКОСИСТЕМИМА
ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕКУЋИХ И СТАЈАЋИХ КОПНЕНИХ
ВОДА
ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ- четинарске и листопадне врсте
ТРАВНИ И АГРОЕКОСИСТЕМИ
ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА -извори загађења и мере заштите
ЗАГАЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА- извори и мере заштите
ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ -извори и мере заштите
Читање, превођење текстова, израда паноа, припрема ученика за
такмичење, израда паноа
Одбојка
-Развијање физичких способности специфичних за одбојку
-Обучавање и и усавршавање технике одбојке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика одбојке
-Правила одбојке
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Кошарка
-Развијање физичких способности специфичних за кошарку
-Обучавање и и усавршавање технике кошарке
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика кошарке
-Правила кошарке
-Организовање одељенских и међуодељен-ских такмичења
Мали фудбал
-Развијање физичких способности специфичних за мали фудбал
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социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним формама
(организоване посете, шетње, излети, екскурзије и сви
остали облици амбијенталног учења). Наведене методе
учења стављају ученика у активну позицију у процесу
стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења.Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују
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Физика

Хемија

-Обучавање и и усавршавање технике малог фудбала
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика малог фудбала
-Правила фудбала
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Стони тенис
-Развијање физичких способности специфичних за стони тенис
-Обучавање и и усавршавање технике и тактике стоног тениса
-Теоријско образовање
-Индивидуална и колективна тактика рада
-Правила игре и суђење
-Организовање одељенских и међуодељенских такмичења
Поставка изложбених радова о Николи Тесли и Михајлу
Пупину,обилазак музеја Никола Тесла у Београду и израда
брошуре.
Добијање хлора дејством оксидационих средстава на
хлороводоничну киселину.
Дејство металних оксида са хлороводоничном киселином; реакција
разблажене сумпорне киселине са металима.
Особине сумпорне киселине.
Добијање амонијака и „амонијачни водоскок“. Добијање амонијумхлорида.
Угљеник(IV)-оксид и симулација уређаја за гашење пожара.
Доказивање угљеник(IV)-оксида из ваздуха. Црна змија. Добијање
пенушавог освежавајућег пића.
Корозија метала и заштита од корозије. Улога кисеоника у процесу
корозије метала.
Испитивање физичких својстава олова и упоређивање са својствима
других метала, на пример, алуминијума.
Испитивање киселости раствора соковима од црвеног купуса,
цвекле, воћа и цвећа.
Тврдоћа воде. Стална и пролазна тврдоћа воде.
Природни кисело-базни индикатори.
Експериментално доказивање угљеника и водоника у органским
једињењима (скроб и етанол).
Течни угљоводоници као неполарни растварачи – раставрање јода и
масти у медицинском бензину (n-хексану или петрол-етру).
Сагоревање угљоводоника као егзотермна реакција. Раздвајање
етанола и воде.
Добијање антифриза мешањем глицерола и воде.
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Коришћењем различитих метода и техника учења:
партиципативне методе учења које посебно доприносе
развоју когнитивних процеса, захваљујући делању
односно практиковању одређених радњи; решавање
проблем-ситуацијакоје погодују развоју мисаоних
способности; кооперативне методе учења, које омогућују
социјалне активности на заједничким задацима, велики
степен личног ангажовања,сналажење у социјалном
контексту; интерактивне методе, од рада у пару до
тимског рада,које омогућују разне облике социјалне
партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз
размену са другима и амбијентално учење, које омогућује
најадекватнији простор за упознавање садржаја програма
и сагледавање исте ствари са различитих аспеката у
различитим околностима и различитим појавним формама
(организоване посете, шетње, излети, екскурзије и сви
остали облици амбијенталног учења). Наведене методе
учења стављају ученика у активну позицију у процесу
стицања знања и развоја вештина. Ученицима се
омогућују различити начини учења.Примена метода и
техника прилагођена је узрасним карактеристикама
ученика од првог до осмог разреда, као и садржајима који
се обрађују
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Добијање уља пресовањем или екстракцијом семенки сунцокрета.
Уклањање непријатног мириса ужеглих масноћа екстракцијом
слободних масних киселина помоћу раствора натријумхидрогенкарбоната.
Добијање соли више масних киселина – сапуна. Особине
детерџената.
Реакција глукозе и фруктозе са Толенсовим и Фелинговим
реагенсом.
Разликовање меда и сахарозе.
Доказивање скроба у намирницама јодном пробом. Растварање
целулозе и добијање вештачких целулозних влакана.
Особине беланчевина.
Квиз - Хемијски милионер.
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59. ПЛАН ФОРМАТИВНОГ И СУМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА

СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

ПИСМЕНО

-иницијални тестови
тестовивишеструког избора,
кратких одговора,упаривања,
допуњавања, отворених
одговора
-контролни задаци
-наставни листићи
-писмене вежбе
-диктат
-писмени задаци
-задаци из радне свеске
-вежбе у радном листу
-есеј
-компјутерски тест
-мини пројекти
-пројекти
-сценарио за игру улога
-писање формалних образаца
-комуникације (честитка,
писмо, извештај,
обавештење...)
-графичко и табеларно
представљање податке
-познавање предметне
терминологије појмова

УСМЕНО

-усмено
одговарање
-причање на
основу слика
-сажето
препричавање
-рецитовање
-изражајно
читање
-конверзацијски
разговор на
одређену тему
-играње улога
-драматизација
-аргументовање
-презентовање
-образлаже
графиконе и
табеларне
приказе

ПРАКТИЧАН
РАД

-практичан
тест
-практичан
рад: ликовни
рад,
модел,макета...
-експеримент
-прављење
предмета или
производа
-демонстрација
вештине
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ОСТВАРЕНОСТ
СТАНДАРДА
ОБРАЗОВАЊА
О
С
Н

АНГАЖОВАЊЕ
УЧЕНИКА

-редовност
долажења на
наставу
-редовност
израде домаћих
задатака
-постављање
питања
-рад по упутству-рад на допунској
настави
-рад на додатној
настави
-резултати
такмичења

ПРЕПРУКА ЗА
НАПРЕДОВАЊЕ

-редовно и
планско
прикупљање
релевантних
података о
напредовању
ученика,
постизању
прописаних
стандарда
образовања,
исхода, циљева и
развоја
компетенција
ученика

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ
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-евокација – пише шта већ
зна о претходној теми
-примена техника учења
(прикази мапе ума, графички
приказ, белешке, тезе,
одвајање битног од
небитног ...)
-писменим путем даје
различита креативна,
оригинална решења
за одређене проблеме
-писменим путем износи свој
суд
-писменим путем изражава
логичко и критичко
мишљење

-евокација –
говори шта већ
зна о претходној
теми
-примена
научених знања
и техника учења
у свакодневном
животу – наводи
примере
-даје оригиналне
одговоре
-даје различита
идејна решења за
одређене
проблеме
-усмено износи
свој суд

-употреба
рачунара за
проналажење
информација,
прављење
презентација,
размену
информација и
комуникацију
-употреба
проширене
литературе
-читање из
задовољства
-проналажење
информација у
тексту
-даје
практична,
конструктивна
решења
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Компетенције
-компетенциjа за
учење
-одговорно
учешће у
демократском
друштву
-естетичка
компетенциjа
-комуникациjа
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
-предузимљивост
и ориjентациjа ка
предузетништву
-рад са подацима
и информациjама
-решавање
проблема
-сарадња
-дигитална
компетенциjа

-самосталност у
раду
-самопоузданост
-истрајност у
учењу
-прецизност
-мотивисаност
-сарадња у групи
-иницијативност
-неформално
образовање
-самооцењивање
-портфолио
-ангажовање
ученика у ван
школе
-самопроцена
-процена друга
-толерантност
-поштовање
правила
-уважавање
других
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60. ДРУГИ ДЕЛОВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД У ШКОЛИ
61. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Облик

Активност/манифестација

Начин реализације

Приредбе/
прославе

Пријем првака
Дан школе
Новогодишња активност
Школска слава „Свети Сава“
Дан просветних радника
Приредбе у организацији УП и Школског радија
Прослава завршетка основношколског
образовања и васпитања

Конкурси

Литерарни
Ликовни

Пригодан програм уз присуство родитеља
Приредба и званице
Уз сарадњу ОС,руководилаца и чланова секција, организовање
изложби радова и приредбе...
Додела награда, пригодан програм чланова секција
Стављање у другу улогу
Подстицање ученичког стваралаштва и иницијативе
Представљање мини – пројекта ученика 8. разреда
Упућивање у начин прикладног понашања на јавним местима
Размена утисака
Обогаћивање наставних садржаја
Упућивање у начин прикладног понашања на јавним местима
Разумевање и поштовање разлика у култури, језику и
знамењима,неговање мултикултуралности
Размена утисака
Упућивање у начин прикладног понашања на јавним местима
Упознавање са културним, уметничким и етичким
вредностима и традицојом свог и других народа,
Размена утисака
Упознавање са безбедним понашањем у саобраћају
Професионална оријентација ученика
Договор са позоришним трупама
Пријава на конкурсе различитог нивоа
Пријава на конкурсе различитог нивоа

Изложбе

Ликовне, литерарне, практични радови...

Уметнички, стваралачки израз ученика

Посете

Посета позоришту у Зрењанину
Посета метеоролошкој станици у Зрењанину за
ученике 5. разреда
Посете културним установама ван Зрењанина
Посете музејима, галеријама,
биоскопу,медијским кућама
Посета првака демонстрацији безбедног
понашања пешака у саобраћају у Зрењанину
Сајам образовања
Посете другим школама
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Такмичења ученика

Манифестације

Активности на
нивоу школе
Обележавање
значајних датума

Српски језик
Математика
Физика
Биологија
Хемија
Историја
Географија
„Шта знаш о саобраћају“
„Читалачка значка“
„Светосавље“
„Мислиша“
Квизови знања
Дабар
Дечја недеља

Према плану МПТР

Према плану других организатора

Дечје стваралаштво и креативност

Фестивал Науке у Новом Саду на ПМФ-у.
„Ноћ истраживача“
Ученици у улози наставника
Песничка штафета
Ноћ Музеја

Обогаћивање наставних садржаја
Обогаћивање наставних садржаја
Стављање у другу улогу
Неговање културе лепе речи

Тематски приступ наставним садржајима
Подизање нивоа еколошке свести, брига о заштити животне
средине као цивилизацијској обавези човечанства
Укључивање и других сарадника школе
Значајни датуми биће обележени кроз реализацију наставних активности, рада секција и рад одељенског
старешине са одељенском заједницом и приказани су у плановима и програмимакао и програмима здравствене
заштите...
Тематске активности
Уређење школског простора
Трибине, радионице
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62. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

Месец

Дан

Празник

Врста празника

01.

Нова година

верски, државни

07.

Божић

верски, државни

Савиндан

верски, државни, образовни

Међународни дан сећања на холокауст

међународни

02.

Међународни дан заштите мочвара

међународни

05.

Међународни дан безбедности на Интернету

међународни

Сретење

верски

Дан државности

државни

21.

Међународни дан матерњег језика

међународни

08.

Дан жена

међународни

14.

Међународни дан река

међународни

19.

Светски дан ластавица

међународни

Светски дан шума

међународни

Светски дан поезије

међународни

Светски дан воде

међународни

Јануар
27.

Фебруар
15.

Март
21.

22.
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27.

Светски дан позоришта

међународни

01

Дан шале

међународни

07

Светски дан здравља

међународни

Дан планете Земље

међународни

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату

државни

23.

Светски дан књига и ауторских права

међународни

1-2.

Празник рада

међународни

08.

Светски дан Црвеног крста

међународни

09.

Дан победе

Април
22.

међународни,
државни

Мај

Јун

10.

Светски дан птица и дрвећа

међународни

15.

Међународни дан породица

међународни

21.

Светски дан за културну разноликост, за дијалог
и развој

међународни

22.

Светски дан биодиверзитета

међународни

24.

Европски дан паркова

међународни

31.

Светски дан без дуванског дима

међународни

01.

Међународни дан деце

међународни
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Септембар

Октобар

05.

Светски дан заштите животне средине

међународни

28.

Видовдан

државни, верски

08.

Међународни дан писмености

међународни

15.

Светска акција „Очистимо свет“

међународни

16.

Међународни дан очувања озонског омотача

међународни

21.

Међународни дан мира

међународни

22.

Светски дан без аутомобила

међународни

27.

Светски дан туризма

међународни

29.

Светски дан гусака

међународни

01.

Међународни дан старијих особа

међународни

04.

Светски дан животиња

међународни

05.

Светски дан наставника

међународни

06.

Светски дан станишта

међународни

09.

Светски дан поште

међународни

11.

Светски дан девојчица

међународни

Светски дан пешачења

међународни

Светски дан чистих руку

међународни

Светски дан здраве хране

међународни

15.

16.
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Новембар

Светски дан хлеба

међународни

21.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском
рату

државни

24.

Светски дан развоја информатике

међународни

04.

Светски дан климатскихђународни промена

међународни

08.

Дан просветних радника

образовни

09.

Светски дан проналазача

међународни

11.

Дан примирја у Првом светском рату

државни

13.

Светски дан љубазности

међународни

16.

Светски дан толеранције

међународни

20.

Светски дан права детета

међународни

01.

Светски дан борбе против сиде

међународни

03.

Међународни дан инвалида

међународни

10.

Светски дан људских права

међународни

20.

Међународни дан људске солидарности

међународни

Децембар
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63. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Облик

Активност

Начин реализације

Јесењи крос
Недеља спорта у првом полугодишту
Спортске активности током зимског распуста
Недеља спорта у другом полугодишту
Посета базену
Пријатељске утакмице са ученицима других
Сусрети и сарадња школа
са другим школамаи Пријатељске утакмице са представницима
родитеља и локалне средине
појединцима
Сусрети са познатим спортским личностима
града Зрењанина и шире
Спортска такмичења у организацији МПТР
Такмичења
Школска олимпијада
Пролећни крос РТС-а
Спортске
Зрењанински полумаратон
Међународни дан пешачења
манифестације
Фрушкогорски полумаратон и маратон
Укључивање у
пројекте на тему из Радионице
области физичког и Трибине
Презентације радова ученика
здравственог
васпитања
Тематске
активности
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Истицања значаја развоја и практиковања здравог начина
живота путем различитих спортских активности
Стицање навике за систематским вежбањем
Пливање – обука непливача и усавршавање стилова
Развијање осећаја за фер плеј
Развијање другарства и заједништва
Тимски рад и рад у екипи
Учење по моделу
Подстицати основе за активним тренирањем неког спорта
Развој свести о важности сопственог здравља, развијање
другарства и заједништва
Тимски рад и рад у екипи
Подизање одговорности код деце, развој свести о важности
сопственог здравља и безбедности
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64. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, СА ПРОГРАМОМ ПРЕВЕНЦИЈЕ
ДРУГИХОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
64.1. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Облик

Активности

Начин реализације

Рад са наставницима Сензибилизација и развијање компетенција
и запосленима
наставника и осталих запослених
Оснаживање за просоцијално понашање кроз
развијање добрих односа у одељењеу, развијање
емпатије и алтруизма, оспособљавање за
конструктивно решавање конфликата, те
унапређивање социјалних
Рад са ученицима
вештина:активнослушање, асертивност, вештина
исказивања својихставова и осећањана јасан
идиректан искренначин; самопоштовање-осећај
властите вредности исамопоуздања
Активно учешће ученика у планирању и
реализацији превентивних активности
Превазилажење школског неуспеха
Истраживачке
Социјална инклузија у школи
активности
Односи међу ученицима
Комуникацијске вештине...
Реализација
предавања и
Превенција ризичних понашања и промоција
трибина других
позитивних вредности
стручњака
Естеско и
функционално
уређење школског
простора

Стално стручно усавршавање
Набавка стручне литературе
Упознавање и поступање по Правилнику о васпитнодисциплинској одговорности ученика,
Упознавање са кућним редом школе
Доношење правила одељења
Реализација превентивних радионица
Активирање школског и рекреативног спорта
Реализација програма подршке ученицима
Реализација активности Ученичког парламента и других
ученичких група које раде на смањењу насиља

Анкетирање родитеља, ученика, запослених различитим
инструментима процене
Обележавање пригодних датума и светских и међународних
датума (на пр. Превенција злоупотребе психоактивних
супстанци, Светски дан толеранције...) уз учешће других
стручњака
Примена мера подстицања
Примена различитих, иновативних облика и метода рада у
наставном процесу
Акција уређења школског простора

Неговање подстицајног окружења
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Информисање и
укључивање
родитеља, локалне
заједнице и других
институција у
превентивне
активности

Сарадња са родитељима, локалном
заједницом, другим институцијама са
циљем раног идентификовања проблема,
потенцијалних поремећаја у
понашању и др. ризика за појаву насиља и
правовремене помоћи

Формирање странице Тима за заштиту од насиља на сајту
школе
Извештавање родитеља о присутним облицима прихватљивог и
неприхватљивог понашања ученика
Промовисање резултата рада у локалној заједници

64.2. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Облик
Интервенција на I
нивоу

Активности

Начин реализације
Заустављање насиља, евидентирање, утврђивање нивоа,
обавештавање ОС, родитеља, разговор, реституција,
медијација, договор, праћење реализације; појачан васпитни
рад са починиоцем; изрицање васпитно дисциплинске мере

Усклађена и доследна примена утврђених
поступака и процедура на I нивоу

Интервенција на II
нивоу

Усклађена и доследна примена утврђених
поступака и процедура на II нивоу

Интервенција на III
нивоу

Усклађена и доследна примена утврђених
поступака и процедура на III нивоу

Заустављање насиља, провера сумње, консултације у Тиму;
заштита онога ко трпи насиље, подршка; разговор са
починиоцем; позивање и разговор са родитељима;
предузимање васпитних мера према починиоцу;
евидентирање; покретање васпитно дисциплинског поступка;
појачан васпитни рад са починиоцем; изрицање васпитно –
дисциплинске мере; рад са ОЗ; праћење ефеката
Заустављање насиља; збрињавање жртве; пријава надлежној
установи; евидентирање; обавештавање родитеља;
консултације у Тиму; покретање васпитно дисциплинског
поступка;појачан васпитни рад са починиоцем и породицом;
васпитни рад са ОЗ; изрицање васпитно – дисциплинске
мере; подршка жртви; праћење ефеката
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Истраживачке
активности

Рад са ученицима

Периодично праћење и вредновање врста и
учесталости насиља
Праћење ефеката предузетих мера

Спровођење истраживање, запажање, провера, анализа
Извештавање у оквиру рада Тима за заштиту од насиља и
стручним органима школе
Израда индивидуалног плана заштите, разговор, емпатија,
објашњавање корака за заштиту
Израда индивидуалног плана промене понашања, разговор о
преузимању одговорности и договор о мерама и начину
праћења
Реализација активности са осталим категоријама ученика у
оквиру одељења и школе

Подршка ученицима који трпе насиље
Рад са ученицима који врше насиље
Континуирано оснаживање за
Конструктивно реаговање у конфликтним
ситуацијама, пасивних посматрача тј.
деце интиректно укључених у насиље

65. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Облик

Предавање

Посете/реални
сусрети

Активности
Служба за запошљавање Зрењанин
Стручњаци и представници организација који
представљају одређено занимање
Популарна предавања представника различитих
институција и организација из различитих
области (астрономија, биологија, новинарство,
туризам...)
Упознавање са различитим занимањима кроз
часове редовне наставе од 1.-6. разреда
Представници предузећа и занатских радњи
Посете поводом Дана девојчица
Сусрети ученика са представницима средњих
школа
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Начин реализације
Информисање о занимањима и каријери - млади истражују
свет занимања и професија, која су знања, вештине и особине
потребне за успешно бављење занимањем, какве могућности
постоје на тржишту рада
Подела промотивних материјала

Реални сусрети са светом рада - млади се упознају са
представницима жељених занимања и радним окружењем,
испробавају поједине радне задатке и распитују се о
занимањима и потребном школовању
Упознавање са путевима образовања - млади се упознају са
могућностима за школовање - школама, факултетима и другим
образовним установама и сазнају како изгледа школовање за
њихово жељено занимање
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Самоспознаја - млади кроз радионице, тестове, интроспекцију
и саветовање препознају своје таленте, интересовања,
вредности, склоности и могућности;
Доношење одлуке о избору школе и занимања - млади боље
познају себе, имају потребне информације и сигурнији су у
доношењу одлука.

Одељенске старешине 7.и 8. разреда и
Радионице на Чос-у педагошко-психолошка служба

Партиципација
родитеља
представљање
занимања

Родитељи гости на часу
Организовање посета радном месту родитеља
Дан родитеља

Укључивање родитеља путем отворених врата, организовањем
дана родитеља, учешћем на часовима редовне наставе,
слободних активности и Чос-у

66. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Области

Активности
Обука ученика у Саветовалишту за младе на
Обуке ученика за
тему „Здрава исхрана“
програм здравствене Обука ученика за предавања о различитим
заштите
болестима
Обука ученика у оквиру рада Црвеног крста
Болести прљавих руку
Лична хигијена
Психоактивне супстанце
Предавања
Пушење или здравље
патронажне сестре
Правилна исхрана
Школског
Пубертет
диспанзера
Енергетски напици
Алкохолизам-шта је то?
Опасности по моје здравље
редовни систематски прегледи деце и ученика
Систематски
редовна вакцинација деце и ученика
прегледи ученика
редовни стоматолоши прегледи деце и ученика

313

Начин реализације
Обука ученика за Радионице и реализација истих у
одељењима у школи путем вршњачке едукације

Превенција здравствене заштите путем предавања, ПП
презентација, промотивних материјала, демонстрација
и информисање ученика о болестима и проблемима њиховог
узрасног доба

Превенција и брига о здрављу ученика, подстицање
позитивног односа према чувању свог здравља.
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Систематски
преглед ученика за
завршни испит

Активности на
нивоу школе ,на
чосу и редовној
настави

Утврђивање индикација и контраиндикација битних за будућа
занимања и доношање коначне одлуке за упис у средњу
школу

Редован систематски преглед
Упознавање са различитим здравственим
проблемима кроз часове редовне наставе од 1.-8.
разреда
Организовање различитих спортских активности
Учествовање ученика у различитим спортским
манифестацијама
Учешће у различитим пројектима везано за
здравље
Обележавање различитих значајних датума на
тему здравља (Светски дан борбе против сиде,
пушења...)

Радионице и предавања, реализација активности у
пројектима, представљање продуката рада ученика и
промотивне активности

67. ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

Облик
Поклон ранчеви и
школски прибор
Бесплатна ужина
Бесплатни
уџбеници

Активност

Начин реализације

Подела поклон ранаца и прибора свим првацима
уписаним у текућу школску годину
Додела бесплатне ужине за треће дете
Додела бесплатних уџбеника за угрођене
породице на основу достављене документације
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Евиденција о броју ученика уписаних у први разред и
достављање списка локалној самоуправи
Евиденција о броју ученика на основу решења Центра за
социјални рад и чланова породице
Евиденција о броју ученика на основу решења Центра за
социјални рад и чланова породице, ученика са прилагођеним
индивидуалним образовним планом према одлуци
Министарства просвете и технолошког развоја
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Подстицање
хуманитарних
активности код
ученика
Суфинансирање
продуженог
боравка
Активности
донатора
Сарадња са
институцијама
социјале и
здравствене
заштите

Акција сакупљања и дружења са угроженим
групама становника

Организовање хуманитарних акција у виду прикупљања
новчаних средстава, прибора, одеће, хране...

Суфинансирање трошкова боравка ученика у
продуженом боравку

Евиденција о броју ученика на основу решења Центра за
социјални рад и чланова породице

Прикупљање средстава у виду поклона и награда
за успешне ученике
Прикупљање средстава у хуманитарне сврхе

Промовисање успешних ученика на Светосавској приредби,
постигнутим резултатима током школовања
Организовање хуманитарних акција у виду прикупљања
новчаних средстава, прибора, одеће, хране...

Центар за социјални рад, интерресорна комисија,
друштвене делатности...

Решења по одлукама наведених инаституција
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68. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОСТВАРУЈЕ СЕ НА СЛЕДЕЋИМ НИВОИМА:

Област
Естетско уређење
школског простора
Активности на
уређењу из пројекат
који се реализују у
школи
Сакупљачке
активности
Обележавање
значајних датума

Конкурси и такмичења

Активност

Начин реализације

Уређење хола, ходника централне зграде и
зграде боравка
Сређивање шк. дворишта
Уређење учионица

Прикупљање средстава од донатора и функционално
уређење простора школе
Израда идејних решења за уређење простора
Редовно одржавање школског простора
Укључивање родитеља у активности уређења простора

Постављање изложби
Организовање пригодних приредби
Промоција активности пројеката

Укључивање у пројекте различитих институција и
организација чији је циљ естетско и функционално уређење

Сакупљање старе хартије
Сакупљање пластичних чепови

Укључивање у акције које организује школа и промоција
истих

Значајни датуми везани за заштиту животне
средине
Тематске изложбе и предавања

Организовање активности које су значајне за заштиту
животне средине по међународном
календару
Организовање предавања и изложби

Конкурси различитих нивоа
Интерни конкурс

Организовање активности које су значајне за заштиту
животне средине у локалној заједници и школи
Учешће у пројектима резличитог нивоа
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69. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Област

Активност

Сарадња са градском
управом Зрењанин

Учешће у спортским, културним и другим
активностима у организацији града Зрењанина

Сарадња са
Министарством
унутрашњих послова

Сарадња са установама и
институцијама Града
Зрењанина

Начин реализације

Организација предавања представника ПУ
Зрењанин
Сарадња са Одељењем малолетничке
деликвенције МУП Зрењанин
Сарадња са саобраћајном полицијом МУП
Зрењанин
Сарадња са позориштем „Тоша Јовановић“ и
друге позоришне трупе
Сарадња са Градском библиотеком
Сарадња са здравственим установама
Сарадња са Центром за социјални рад
Музеј Града Зрењанина
Галерија
Историјски архив Зрењанин
Ватрогасна служба Зрењанин
Градски базен Зрењанин
Спортски клубови
Културно-уметничко друштво
Сарадња са МЗ „Доситеј Обрадовић“
Планинарска друштва
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Јачање различитих компетенција ученика кроз учешће у
различитим активностима културних, спортских,
научних области
Превенција безбедности и сигурности ученика
Предавање и организоване трибине у циљу информисања
и грађанског активизма ученика, родитеља и наставника

Неговањебогатстваразличитостиикултурепонашања
путем посета
Могућности ваншколског учења и задовољење личних
интересовања и потреба
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70. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Облик

Активност

Начин реализације

Савет родитеља школе

Родитељски састанци
Индивидуални контакти одељенских
старешина и предметних наставника–отворена
врата
Сарадња са родитељима чија деца су
обухваћена ИОП-ом
Предавања/трибине за родитеље
Електронски дневник
Едукатори
Прославе
Донатори
Гости пројекта
Фокус групе
Анкетирање родитеља
Присуствовање родитеља часовима- план
Отворених врата за родитеље током године
Укључивање родитеља у различите културне,
спортске, научне и друге активности на нивоу
школе
Одлуке, размена мишљења

„Отворена врата“ за
будуће прваке

Упознавање родитеља и деце, будућих првака
са садржајима рада у школи

Различити облици сарадње
са родитељима

Партиципација родитеља у
активностима школе
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Информисање родитеља о постигнућима
Организовање предавања и разговора на одређену тему педагошко-психолошка едукација уз укључивање и
других институција
Радионичарски рад

Укључивање родитеља по различитим улогама: родитељ
као гост, као предавач, као донатор, организатор...
Анкетирањем испитати мишљењев родитеља о одређеној
теми
Упознавање са карактеристикама рада са ученицима на
часу
Присуство и учешће родитеља у организованим
активностима у школи
Радни састанци
Тематско организовање и представљање садржаја и рада
школе у целини
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71. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Облик

Једнодневне
екскурзије и излети

Активност

Начин реализације

Примери једнодневних екскурзија и излета за
ученике од 1.-8. разреда
Зрењанин – Катаи салаш ( Посета салашу)
Зрењанин – Кикинда ( Млин, музеј (мамут Кика),
Мокрин (етно кућа, ђерам))
Зрењанин –Нови Сад ( Природњачки музеј,
Петроварадин (катакомбе), С. Каменица –кућа чика
Јове Змаја, Стражилово)
Зрењанин – Београд ( Авала - Торањ, Музеј
ваздухопловства-Сурчин, ботаничка башта)
Зрењанин – Суботица ( Фантаст – Бечеј, градска кућа,
музеј, Зоо-врт Палић)
Зрењанин – Виминацијум ( Идвор, Виминацијум,
Смедерево)
Зрењанин – Ресавска пећина ( Водопад Лисине,
манастир Манасија , Ресавска пећина)
Зрењанин – Тршић ( Цер, Тршић, манастир Троноша)
Бело Блато и посета етно кући
Посета зоо-врту у Београду, шетња Калемегданом, кнез
Михајловом улицом, посета позоришту „Бошко Буха“,
ручак и слободно поподне на Ади Циганлији
Обилазак Опленца, цркве Св. Ђорђа, посета Тополи и
Карађорђевом конаку, Аранђеловац
Пожаревац ( галерија Барили), Сребрно језеро,
Кладово, Голубачки град, Лепенски вир ХЕ «Ђердап»
Ниш, Нишка тврђава, Чегар,Ћеле- кула, Медијана,
Нишка бања, манастир: Манасија и Раваница, Ресавска

319

Упознавање ученика са различитим географскоисторијским и културним обележјима уже и шире
средине
Продубљивања,проширивања и обогаћивања знања и
искуства
Оспособљавање за оријентацију у простору,
подстицање њихове самосталности и одговорности за
сопствено понашање
Код ученика развијати и јачати другарство, дух
заједништва и солидарности, побуђивати и подстицати
еколошку свест и здраве стилове живота
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пећина
ГорњиМилановац, (Норвешка кућа)- ручак, ОвчарскоКабларска клисура, манастир Ваведење, Перућац,
Мокра Гора, Дрвенград, Шарганска осмица, Сирогојно

72. ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Путни правац: Соко бања (Рудник Соко, Хајдук Вељкова чесма, Озрен, Соко-град, излетиште Борићи)
Разреди: први, други, трећи и четврти
Наставна област: српски језик, 6 часова
Активности ученика у
образовно- васпитном раду
-посматрање
-уочавање
-причање
-описивање
-писање
-читање

Активности наставника у
образовно- васпитном раду
-усмерава
-наводи
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања

Начин и поступак
остваривања
Наставне методе:
-дијалошка
-текстуална
-писаних радова
-излагања
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Циљеви и задаци садржаја
програма
-развијање способности
посматрања и уочавања
богатства облика, боја, звукова
и гласова у природи
-доживљавање природних
лепота
-богаћење речника
-упућивање ученика да
доживљавају, разумеју и
изражавају слике и осећања
израженим у књижевним
текстовима
-изражавање сопственог утиска
-развијање и неговање
сарадничких односа
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Наставна област: математика, 6 часова
Активности ученика у
образовно- васпитном раду
-процењивање
-израда задатака
-уочавање
-практичан рад
-закључивање

Активности наставника у
образовно- васпитном раду
-усмерава
-наводи
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче на логичко мишљење
-развија кооперативност

Начин и поступак
остваривања
Наставне методе:
-дијалошка
-текстуална
-демонстративна
-писаних радова

Циљеви и задаци садржаја
програма
-примена стечених знања
-стицање нових знања о
разломцима и примена истих на
решавању текстуалних задатака

Наставна област: природа и друштво, 3 часа
Активности ученика у
образовно- васпитном раду
-разгледање
-посматрање
-уочавање сличности и
разлика
-упознавање прошлости

Активности наставника у
образовно- васпитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише

Начин и поступак
остваривања
Наставне методе:
-дијалошка
-систематско посматрање
-текстуална
-писаних радова
-излагања
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Циљеви и задаци садржаја
програма
-уочавање „сведока
прошлости“
-развијање родољубивих
осећања
-уочавање разлика и сличности
међу крајевима у Србији

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-постављање занимљивих
питања

Наставна област: музичка култура, 2 часа
Активности ученика у
образовно- васпитном раду
-певање
-играње
-слушање
-извођење

Активности наставника у
образовно- васпитном раду
-усмерава
-наводи
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност

Начин и поступак
остваривања
Наставне методе:
-дијалошка
-демонстративна
-илустративна

Циљеви и задаци садржаја
програма
-подстиче расположења и
ведрине
-певање и играње научених
игара
-развијање стваралаштва,
креативности и оригиналности

Наставна област: физичко васпитање, 4 часа
Активности ученика у
образовно- васпитном раду
-трчање
-шетање
-такмичење

Активности наставника у
образовно- васпитном раду
-усмерава
-наводи
-сугерише

Начин и поступак
остваривања
Наставне методе:
-демонстративна
-дијалошка
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Циљеви и задаци садржаја
програма
-развијање издржљивости,
истрајности, упорности,
спретности, такмичарског
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-одржавање личне хигијене
-игра

-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност

-самосталног рада

духа,толеранције, координације
и физичких способности
-развијање хигијенских навика
ради ефикаснијег очувања
здравља и повећања
отпорности организма

Наставна област: ликовна култура, 4 часа
Активности ученика у
образовно- васпитном раду
-посматрање
-цртање
-сликање
-израда

Активности наставника у
образовно- васпитном раду
-усмерава
-наводи
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност

Начин и поступак
остваривања
Наставне методе:
-дијалошка
-демонстративна
-практичан рад

Циљеви и задаци садржаја
програма
-цртање, сликање, израда на
основу непосредног опажања
околине
-развијање смисла за лепо и
уредно

Наставна област: грађанско васпитање, 1 час
Активности ученика у
образовно- васпитном раду
-причање
-цртање

Активности наставника у
образовно- васпитном раду
-усмерава
-наводи

Начин и поступак
остваривања
Наставне методе:
-дијалошка
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Циљеви и задаци садржаја
програма
-развијање другарства и
пријатељства
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-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања

-практичан рад
-текстуална

-поштовање разлика
-уважавање својих и туђих
проблема

73. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Област
Сарадња са локалном
заједницом

Посете

Књижевни
сусрети/вечери

Активност

Начин реализације

-Промоција рада библиотеке
-Набавка књига
-Учешће у манифестацијама Читалачка значка
и Читалачки дневник
-Одлазак на Београдски сајам књига, са
ученицима или самостално
-Одлазак на сајам књига у ГНБ „Жарко
Зрењанин“ Зрењанин
-Музејима, библиотекама, Историјском архиву
Града Зрењанина
-Организовање књижевних сусрета у Школи
-Присуствовање, са ученицима или
самостално, књижевним сусретима
организованим од стране других организација
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-Промоција путем локалних медија (новине, тв, званични
портал Зр)
-Набавка књига по одлуци министарства и локалне
самоуправе
-Промоција успешних ученика у локалној заједници
-Организоване посете за групе ученика и наставника са
тематским обележјима

-Организовани сусрети са писцима уже и шире заједнице у
школи и ван ње
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Набавка књига за
библиотеку

Изложбе књига на нивоу
Школе

Васпитно-образовни рад
на часовима
Рад секције

Промовисање рада
библиотеке

-Куповина књига за библиотеку (обезбеђено
финансијским планом Школе или уговорима о
донацији Школи)
-Донирање књига библиотеци (од стране
физичких и правних лица)
-Акције прикупљања књига за библиотеку,
нпр. „Књига за моју библиотеку“ и сл.
-Изложбе новонабављених књига
-Тематске изложбе књига
-Изложбе књига издавачких кућа
-Изложбе продајног карактера (у сарадњи са
представницима издавачких кућа)
-Реализација садржаја из области
библиотекарства, коришћење различитих
извора знања, задовољења личних културних
потреба
-Рад са ученицима посебно заинтересованим за
библиотечко пословање
-Путем сајта школе, Фејсбук странице,
изложбе, пригодне приредбе, учешће у
манифестацијама
-Истицање и награђивање успешних ученика
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-Укључивање у пројекте, акције за промоцију књиге,
читалачких и културних навика
-Организовање акција донације и прикупљања књига
школској библиотеци у функцији развоја различитих
компетенција ученика

-Успостављање сарадње са различитим издавачким кућама и
постављање тематских изложба књига
-Реализација часова редовне наставе од 1.-8. разреда
-Тематске посете школској библиотеци
-Издавање књига по сопственом избору ученика-читање из
задовољства
-Планско вођење ученика кроз библиотечки рад
-Обавештења, плакати, панои промотивног карактера
-Израда блога школске библиотеке
-Поставка информација преко друштвених мрежа,
укључујући ФБ страну библиотеке
-Слање прилога о раду библиотеке медијима
-Директним контактима са корисницима библиотеке
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74. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој
свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. Те активности су следеће:
Област

Активност

Начин реализације

Периодични прегледи и
испитивање опреме за рад

Средства и опрема за рад, електричне
инсталације, грејање и друге инсталације
одржавају се редовно и правилно у исправном
стању, у складу са техничким прописима и
одређеним стандардима, на начин који
обезбеђује одговарајућу сигурност запослених и
ученика.

Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са
одговарајићим лиценцама

Испитивање услова радне
средине

Израда акта о процени

У радним и помоћним просторијама у којима
се при раду евентуално користе штетне или
опасне материје, ради спречавања
повређивања, као и утврђивања да ли радна
средина одговара условима за продутиван рад
и здравље; врши се испитивање:
-микроклиме (температура, брзина струјања
ваздуха и релативна влажност ваздуха)
-хемијске штетности (гасови, паре, дим,
прашина)
-физичке штетности (бука, вибрација и штетна
зрачења)
-осветљеност
-материје чија су својства опасна по живот и
здравље запослених
Процена ризика се заснива на систематском
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Периодичне прегледе испитивања услова радне средине
врше лица са одговарајућим лиценцама

Доношење правилника о безбедности и здрављу на раду
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ризика

Оспособљавање
запослених и ученика

евидентирању и процењивању могућих врста
опасности и штетности на радном месту и
радној околини, на анализирању организације
рада и радног процеса, средстава рада,
сировина и материјала у радном процесу,
средстава и опреме за личну заштиту и других
елемената који могу да изазову ризик од
повреда на раду, оштећење здравља или
обољење.
Процена ризика између осталог обухвата:
-опис технолошког и радног процеса
-опис средстава за рад
-опис средстава и опреме за личну заштиту
-снимање организације рада
-препознавање и утврђивање опасности и
штетности на радном месту и у радној околини
-процена ризика у односу на опасности и
штетности
-утврђивање начина и мера за отклањање,
смањење или спречавање ризика
Вршење теоријског и практичног
оспособљавања запослених за безбедан и
здрав рад при заснивању радног односа,
премештању на друге послове, приликом
увођења нове технологије, односно нових
средстава за рад, као и код промене процеса
рада. Провера теоријске и практичне
оспособљености запосленог за безбедан и
здрав рад обавља се на радном месту.
Одељењски старешина и наставници који с
ученицима обрађују одговарајуће програмске
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и консултовање са стручним лицима и институцијама

Теоријске и практичне обуке запослених од стране
стручних лица са лиценцом
Рад наставника и одељенских старешина и евиденција
правно-административне службе школе
Организација рада школе
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садржаје обавезни су да ученике упознају са
опасностима с којима се могу суочити за време
остваривања образовно-васпитног рада и
других активности које организује Школа, као
и с начином понашања којим се те опасности
избегавају или отклањају.
Води се евиденција и осигурање од повреде на
раду
Запослени има права, обавезе и одговорности
Послодавац је дужан да организује послове за
безбедност и здравље на раду

75. ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА ШКОЛЕ

Облик

Интерни

Активност

Начин реализације

Информисање ученика и родитеља о раду и
резултатима рада школе
Саопштавање резултата, похвале, додела
награда и диплома
Писани запис о раду и резултатима рада школе
Фотографисање и снимање школских
активности

ЧОС
Књига обавештења
Родитељскисастанци
Савет родитеља и Школски одбор
Огласни простор у холу школе
Путем разгласа
Приредбе
Књижевни сусрети
Носиоци Вукове дипломе
Изложбе ликовних и литерарних радова, паноа и других
продуката рада ученика
Организовање тематских наставних и ваннаставних активности
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Летопис
Фото – галерија као школска архива на сајту и ФБ страници,
одељенски записи, записи ученика

Екстерни

Промовисање резултата ученика школе у ужој
и широј друштвеној заједници
Промоција школе –презентација постигнутих
резултата ученика, наставника и школе у
целини
Промоција ученика носиоца диплома
Промоција школе кроз резултате рада
наставника
Сарадња са другим школама и институцијама
кроз различите активности
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Такмичења ученика
Међушколска и општинска спортска такмичења
Ликовни и литерарни и други радови ученика (конкурси)
Резултати ученика на завршном испиту
Учешће ученика у пројектима различитих нивоа
„Ми то радимо најбоље“
Посете ученика на позив
Школски сајт
Фејсбук страница
Фејсбук страница „Школског радија“
Објављивање текстова и промоције на локалним ТВ станицама
Завршетак основног школовања
Пријем у Општини Зрењанин
Конкурисање за виша звања
Учешће на конкурсима на републичком нивоу
Учешће у пројектима на републичком нивоу
Учешће у истраживањима на републичком нивоу
Учешће као гости
Учешће као предавачи и водитељи радионица на манифе
Учешће на конкурсима, активностима других школа и размена
искустава стацијама различитих нивоа
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76. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА
Циљ и задаци:
Развој социјализације, стварање радних навика, савладавање основних знања у нижим разредима и подизање нивоа опште образованости
ученика.
Оперативни задаци:
Унапређење квалитета ученичких знања, развој културе читања, развој лепог писања, подстицање мотивације за учење, оспособљавање
ученика за самостално учење. Подстицање правилног физичког и менталног развоја, подстицање физичке активности, задовољавање
потребе за кретањем. Развој моралних вредности, осећаја заједништва, развој начина комуникације. Развијање толеранције и поштовања
различитости.
ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
7:00 – 7:45 Пријем ученика
7:45- 8:15

Доручак

8:15- 9:00

Слободне активности

9:00 -10:30 Самосталан рад, израда домаћег задатка,
вежбање
10:30-11:00 Слободне активности
11:00-11:30

Слободне активности

11:30-12:00

Ручак

12:00-12:40

Одмор и одлазак на часове

11:00-11:45 Пријем ученика
11:45-12:15 Ручак
12:15-13:00 Слободне активности
13:00-14:30 Самосталан рад, изрададомаћег задатка, вежбање
14:30-15:15 Слободне активности
15:15-15:45 Ужина
15:45-16:15 Слободне активности
16:15-17:00 Одмор и одлазак кући
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ САДРЖАЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Теме/Области

Садржаји

Мала школа великих ствари

Откривачке активности,
креативне радиониоце

Оловка пише срцем

Говорне и логичке
активности

Певам, плешем, глумим

Музичко-драмска секција

Игре без граница

Спортске активности

Шарам стварам

Ликовно-вајарска секција

Начин остваривања
Истраживачка настава,
усмено излагање,
извештавање
Тимско-сарадничко учење,
квизови знања
Учење кроз игру, праксу,
учење за живот,
драматизација
Ванучионична и теренска
настава, друштвене игре,
елементарне игре,
такмичарске игре
Искуствено учење, изборни
програми
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Начин праћења
/вредновања
Редовна сарадња са
учитељимаиз наставе и
родитељима извештавање о
раду ученика;
Преглед урађености домаћих
задатака;
Вођење евиденције о: успеху
ученика у изради домаћиху
планираним активностима и
радионицама, посети родитељаи
разговорима са њима;
Бележење корективних мера
изпојединих области,
пружањестручне помоћи
уучењу исаветовању ученика.
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77. ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ШКОЛИ
Циљеви и задаци програма:
- смањење препрека у образовању за све ученике,
- прихватање разлика међу ученицима у интересовањима, вештинама, знањима, пореклу, способностима,
- коришћење разлика међу ученицима као ресусрса за одмерену подршку у учењу,
- оснаживање родитеља, наставника и локалне заједнице за укључивање у инклузивни процес развијањем позитивних ставова
према заједничком школовању деце са и без посебних потреба
Облик

Активност

Идентификовање ученика са
посебним потребама

Прикупљање података, анкетирање, разговор

Оптимално укључивање ученика са
тешкоћама у развоју и ученика са
посебним способностима у редован
образовно – васпитни рад и њихово
осамостаљивање у вршњачком
колективу

Индивидуализација – диференцијација наставе
Индивидуални образовни план – прилагођен
програм (прилагођавање метода, материјала,
простора и услова)
Индивидуални образовни план – измењен
програм (прилагођавање / измена или
смањивање садржаја, исхода и стандарда)
Индивидуални образовни план – измењен
програм измена / проширивање садржаја
исхода и стандарда

Сарадња и уклључивање родитеља
деце са посебним потребама

Сарадња са другим стручним
тимовима и институцијама
Праћење развоја инклузивног
образовања у школи

Пружање подршке

Пружање подршке кроз остваривање сарадње са
другим стручним тимовима и институцијама
Самовредновање инклузивне праксе, културе и
политике школе
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Начин реализације
Саветодавни разговори
Чек листе, упитници, скале процене...
Педагошка документација
Израда педагошких профила и
индивидуалних планова
Реализација планова
Праћење напредовања ученика
Евалуација индивидуалних планова
Праћење укључивања ученика у
вршњачки колектив и друге активности на
нивоу школе
Рад малих тимова и школског тима за ИО
Путем саветодавног рада, учешћа у
изради ИО планова, давањем мишљења о
свеукупној инклузивности школе путем
анкетирања родитеља, рад у фокус
групама, укључивање у пројекте везане за
инклузију
Укључивање других стручних лица
(дефектолога, логопеда, личног
пратиоца...) и институција (ЦЗР, ИРК,
ШУ...) у пружању подршке
Повремено самовредновање, процена и
самопроцена тимова и њихових чланова

ОШ „2. oктобар“ Зрењанин
Школски програм за период 2018.-2022. године
78. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА
РАДА
ШКОЛСКИ
ПРОГРАМ И
ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА
НАСТАВА И
УЧЕЊЕ
ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
ЕТОС

ШКОЛСКА ГОДИНА
2018./19.

2019./20.

2020./21.

-анкетирање родитеља ученика,
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ШКОЛЕ
РЕСУРСИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2021./22.

+
+
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ученика и наставника, стручних и
руководећих органа, осталих
запослених
-анализом протокола о посећеним
часовима
-праћења и анализе успеха ученика
на кварталима, такмичењима,
завршном испиту
-увидом у дневнике рада и дневнике
ООВР, извештаја школских тимова,
стручних и руководећих органа
школе, праћењем реализације
Развојног плана, Школског програма
и Годишњег плана рада школе
-SWOTанализа области квалитета
-екстерно вредновање

