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Тим за развој школског програма: 

 

1. Кристина Брковић 
 
2. Тања Јагодић 
 
3. Тања Андрић 
 
Одељенске старешине, предметни и индивидуални наставници и стручни сарадници: 

 
1. Снежана Поповић 
 
2. Александра Слијепчевић 
 
3. Светлана Ђорђевић 
 
4. Јадранка Зорановић 
 
5. Александра Мирчески Стефановић 
 
6. Караџић Наташа 
 
7. Сузана Марић 
 
8. Јелена Делибашић 
 
9. Дивна Бабић 
 
10. Слободан Ђорђевић 
 
11. Јованка Јелић 
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НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ 

 

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања ШОСО са домом „Свети 
Сава“ припремио је стручни актив за развој школског програма. 

Основно и средње образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма за први и 
други циклус основног образовања и васпитања.Школски програм доноси Школски одбор, по правилу 
сваке четврте године. 

Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма , односно програма одређених 
облика стручног образовања. Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа циљева  
стандарда постигнућа, према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне 
заједнице.  

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитањаје основни радни документ 
који обухвата све садржаје, процесе и активности који су усмерени на остваривање циљева, задатака 
и исхода, акоји су регулисани на националном и школском нивоу. 

Школа обезбеђује ученицима: 

- основно школско образовање и васпитање 

- средње школско образовање (професионална рехабилитација у циљу професионалног 
оспособљавања и образовања за рад ученика на нивоу првог, другоги трећег степена стручности) и 
васпитање. 

- образовање и васпитање одраслих у основној школи (четири нивоа основно школског образовања) 

- предшколско образовање 

 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ ОСТВАРУЈЕ ЈЕ : СРПСКИ ЈЕЗИК 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013.) 

Закон о основама система образовања (''Службени гласник РС'' број 72/2009, и  55/2013.) 

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 
васпитања («Службени гласник РС-Просветни гласник» бр. 10/04, 20/04 и 1/05, 1/06.) 

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. 
7/2007.) 

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник 
РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.) 

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник 
РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.) 

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- 
Просветни гласник» бр. 8/2013.) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима 
за основну школу («Просветни гласник» бр. 5/01,8/03, 10/03, 20/04, 1/05, 9/05, 15/05, 6/06, 7/07, 
4/07,6/08.) 

Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне школе («Просветни 
гласник», бр.5/01, 10/2004,  23/04, 9/05, 1/2006, 7/08.)  

Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (''Просветни 
гласник'' РС 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,  17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08 и 
8/08.) 

Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину  

Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи (''Просветни гласник'' РС 2/92, 2/2000.) 

Правилнику о условима и поступку напредовања ученика  у основној школи  (»Службени гласник РС» 
– 47/94.) 

Стручно упутство за организовање наставе техничког образовања, хора и оркестра и спортских 
активности у основној школи, бр. 610-00-71/93-02 од 21.јуна 1993. године 

Уредби о организовању и остваривању Верске наставе  и алтернативних предмета основне школе 
(''Службени гласник РС бр. 46/2001.) 

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Просветни гласник“ 
бр.1/2010.) 
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Правилник о плану уџбеника  („Просветни гласник“ бр.1/2010.) 

Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања 
(„Просветни гласник“ бр.2/2010.) 

Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за други циклус 
основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред  („Просветни гласник“ 
бр.4/2013.) 

Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други разред 
основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“ бр.2/2010.) 

Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања 
(„Просветни гласник“ бр.5/2010.) 

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред 
основног образовања („Просветни гласник“ бр.7/2010.) 

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти 
разред основног и васпитања и наставном програму за трећи разред („Просветни гласник“ бр.1/2013.) 

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и 
васпитања(„Просветни гласник“  бр. 7/2010.) 

Правилник о општим стандрдима постигнућа-образовни стандрди  за крај обавезног 
образовања(,,Просветни гласник“ бр.5/2010.) 

Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 
предмете:српски језик,математика и природа и друштво(,,Просветни гласник“ бр.5/2011.) 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  (,,Просветни гласник“ 
бр.67/2013.) 

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања 
(,,Просветни гласник“ бр.4/2013.) 

Правилник о наставном плану и програму за четврти  разред основног образовања и васпитања 
(,,Просветни гласник“ бр.1/2013.) 

Правилник о наставном плану и програму за први,  други , трећи и четврти разред основног 
образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр.7/2011.) 

31. Правилник о наставном плану и програму за лако ментално ометене ученике (,,Просветни гласник“ 
бр.19/1993.) 
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

Школа за основно и средње образовање са домом “Свети Сава” - Умка, почела једа ради 1944.године 
под називом "Дечји дом на Умци", који је основан од стране Среског народног одбора Умка. 

Прве званичне податке о деци са посебним потребама у Дечјем дому на Умци и о потреби формирања 
помоћне школе налазимо у записима од 4. новембра 1946.године, а иницијативу за отварање школе 
покренули су ондашњи наставници и васпитачи. Одлука Министарства просвете НР Србије бр. 172, 
која гласи: "да се при дому на Умци формира државна помоћна школа" датира од 14. јануара 
1947.године. 

У развоју школе разликујемо два периода. У првом периоду, који је трајао од школске 1946/47.године 
до 1961.године, школа је била по свом капацитету веома мала и смештена у приватним објектима - 
вилама.Школовање је трајало шест година и било је подељено у три ступња. 

Други период у развитку школе почиње школске 1960/61. године реформом школског система и 
увођењем осмогодишњег школовања. 

Да би извршила задатке које је донела реформа специјалног школства, школа јеморала да створи 
објективне услове за рад. Републички органи просвете и социјалне заштите увидели су оправданост 
проширења капацитета и зидања нове школе, па су и омогућили н њену изградњу. Школа је сазидана 
у рекордном року и већ школске 1961/62. године почела је са радом. 

Увиђајући недостатак и празнину у рехабилитацији ментално недовољно развијене деце и омладине, 
колектив ове школе покреће иницијативу за стварање услова у циљу њиховог професионалног 
оспособљавања. Тако већ 1962. године долази до закључивања споразума између Савета за 
социјалну политику НР Србије, Републичког завода за социјално осигурање НР Србије, Фабрике 
трикотаже "Зеленгора" и ове школе, о радном оспособљавању лако ментално недовољно развијене 
деце и омладине која су завршила специјално школовање. 

Током нашег развоја пратили смо теоретске и савремене концепције у раду са лако ментално 
ретардираном децом и омладином и назив школе одражавао је пратеће промене. 

Године 1979. школа је променила назив у "Специјална основна школа са интернатом 4. новембар" 
Умка. Школа је овај назив добила због тога што је у Умци, четвртог новембра 1947. године, први пут 
почела организована настава за ову категорију деце у Републици Србији. 
Реформом школства укида се у називу школе термин "специјална" са циљем интеграције ученика у 
друштвену средину. Од 1985. године, школа носи назив "Школа за децу и омладину 4. новембар" 
Умка. Школа за децу и омладину "4. новембар", променила је назив решењем Привредног суда бр. 
3225/97 од 21.03.1997. године, и регистрована је под називом: Школа за основно и средње 
образовање "Свети Сава" Умка. 

Од школске 1990/1991. године, укида се средње усмерено образовање и уводи се професионална 
рехабилитација у трајању од једне до три године и обавља се у следећим подручјима рада (са 
различитим образовним профилима): 

- Хемија, неметали и графичарство 

- Машинство и обрада метала 

- Текстилство и кожарство 

- Пољопривреда, производња и прерада хране. 
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Професионална пракса ученика обавља се у школским радионицама. 

Школу финансира Министарство просвете Републике Србије, као и корисници услуга у зависности од 
места боравка ученика (Општине или Центри за социјални рад). 

Инвестиционо одржавање школе финансира Секретаријат за образовање града Београда. 

У циљу верификовања постојећег стања, на одлуку Школског одбора од 221/05 од 04.03.2005. године, 
Министар просвете и спорта републике Србије даје сагласност на промену назива установе која гласи: 
Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“, где је при школи верификован и дом 
ученика. Школа се сада налази у мрежи установа са домом, Службени гласник бр. 44/06 од В 2006. 
године, што решава бројне проблеме са којима се установа суочавала. 

 

РЕСУРСИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ 
ОБЈЕКТИ НАСТАВНОГ РАДА 

Структура школског и простора дома ученика 

Учионице  17 

Сала за физичко васпитање  1 

Радионице за професионално оспособљавање (текстилна, машинска, 
пољопривредна, ситоштампа, картонажа) 

5 

Кабинет психолога школе  1 

Кабинет социјалног радника  1 

Кабинет соматопеда и реедукатора психомоторике  1 

Кабинет логопеда  1 

Музички кабинет  1 

Кабинет информатике  1 

Кабинет за директора  1 

Наставничка канцеларија – библиотека 1 

Административни блок (канцеларије)  2 

Амбуланта опште намене  1 

Медијатека  1 

Кухиња  1 

Трпезарија  1 

Спаваонице  12 

Просторије за дежурне васпитаче  2 

Играоница  1 

Ликовни кабинет  1 

Радионица за керамику  1 

Поред ових просторија школа располаже и другим пратећим просторијама (ложионица, вешерница, 
магацини, гардеробни простор, подруми и др.). У саставу школе постоји пет радионица за 
професионално оспособљавањеученика, и то из подручја рада: Хемија неметали и графичарство, 
Текстилство икожарство, Пољопривреда, производња и прерада хране и Машинство и обрадаметала 
Поред ових просторија школа располаже и другим пратећим просторијама(ложионица, вешерница, 
магацини, гардеробни простор, подруми и др.).У саставу школе постоји пет радионица за 
професионално оспособљавањеученика, и то из подручја рада: Хемија неметали и графичарство, 
Текстилство икожарство, Пољопривреда, производња и прерада хране и Машинство и обрада метала. 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ И ОСТАЛОГ ОСОБЉА 

Ред. 

Број 

РАДНО МЕСТО VIII VII VI V IV III II I 

1. Директор  1       

2. Помоћник директора  0,5       

3. Психолог  1       

4. Социјални радник   1      

5. Секретар  1       

6. Логопед  1       

7. Реедукатор психомоторике  1       

8. Соматопед  1       

9. Наставници  33 1 2     

10. Управник Дома  1       

11. Сарадникза ученичкиСтандард   1      

12. Васпитачи  15       

13. Медицинске сестре     5    

14. Шеф рачуноводства   1      

15 Административни радник     1    

16. Благајник     1    

17. Магационер     1    

18. Вођа смене     1    

19. Кувар     1 4   

20. Ложач - домар      1 1  

21. Вешерке       2  

22. Спремачице        7 

23. Медијатекар  0,5       

24. Организаторпрактичне наставе  1       

25. Помоћни наставник   1      

26. Андрагог  0,5       

27 Нутрициониста   1      

РЕСУРСИ СРЕДИНЕ: 

Школа има веома добро организовану и развијену сарадњу са локалном заједницом. То је 
дугогодишња сарадња, која се стално проширује и продубљује на обострану корист и задовољство. 
Врата школе су према локалној заједници стално отворена за сарадњу 

УВАЖАВАЊЕ УЗРАСНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ДЕЦЕ 

Да би се разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања поштовале односно 
уважавале неопходно је да се настава и образовање индивидуализује. То значи да се садржаји рада, 
степен њихове сложености и облици организације процеса учења прилагођавају индивудуалним 
особеностима, интересовањима и потребама како би се сваком ученику омогућило да развије знање и 
вештине дефинисане циљевима и задацима образовања.  
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ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:  

- једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по 
основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, 
односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и 
инвалидитета, као и по другим основама;  

- квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 
достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама 
сваког детета, ученика и одраслог;  

- образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се 
негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у 
свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, 
солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права 
детета, ученика и одраслог;  

- усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, 
учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија 
мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;  

- једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и 
васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека 
за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;  

- оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за 
коју се припремају.  

Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:  

- ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног 
остваривања постављених циљева образовања и васпитања;  

- разноврсне облике сарадње са организацијама надлежним за послове запошљавања и 
локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између 
индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању;  

- ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег 
учинка;  

- отвореност према педагошким и организационим иновацијама.  

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

1. правовременом укључивању у различите видове предшколског васпитања и образовања;  

2. адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и 
васпитања;  

3. могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без 
обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 
установама, као и идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као 
будућег научног потенцијала;  

4.  могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и са инвалидитетом, без обзира на 
сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица 
смештена у установе социјалне заштите, болесна деца, ученици и одрасли остварују право на 
образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења; 
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4а. смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из социјално 
угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и 
инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном 
укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног образовања; 

4б. каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју 
појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу; 

5.  остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права.  

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Свако лице има право на образовање и васпитање. 

Грађани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање, без обзира на 
пол, расу, националну, верску и језичку припадност, социјално и културно порекло, имовно стање, 
узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у развоју и инвалидитет, политичко опредељење или 
другу личну особину. 

Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које 
уважава њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у 
редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској групи 
или школи, у складу са овим и посебним законом. 

Лица са изузетним способностима имају право на образовање и васпитање које уважава њихове 
посебне образовне и васпитне потребе, у редовном систему, у посебним одељењима или посебној 
школи, у складу са овим и посебним законом. 

Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање и васпитање под истим 
условима и на начин прописан за држављане Републике Србије. 

 

ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Циљеви образовања и васпитања јесу: 

- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  
 

- стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: 
знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, 
информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву;  

 
- развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

 
- развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  
 

- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 
образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  
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- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током 

целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;  
 

- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 
мишљења;  

 
- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  
 

- развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за 
рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем 
савремене науке, економије, технике и технологије;  

 
- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  
 

- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 
еколошке етике и заштите животиња;  

 
- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;  
 

- развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на 
различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и 
личне одговорности;  

 
- формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 

развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског 
језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких 
заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и 
светске културне баштине;  

 
- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости.  

ОПШТИ ИСХОДИ И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања 
којим се oбезбеђује да деца, ученици и одрасли стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће 
допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху њихових породица, заједнице и друштва у 
целини. 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и одрасли постижу 
опште исходе, односно буду оспособљени да: 

- усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;  
 

- науче како да уче и да користе свој ум;  
 

- овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у свет рада; 
 

- идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно 
мишљење;  
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- раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;  

 
- одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;  

 
- прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;  

 
- ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким 

средствима;  
 

- ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом 
животу, животу других и животној средини;  

 
- схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема 

разумеју да нису изоловани;  
 

- покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ 
и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.  

 
Oстваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним 
процесом на свим нивоима образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 
Стандарди образовања и васпитања обухватају: 
 

- опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у 
даљем тексту: општи и посебни стандарди постигнућа);  
 

- стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за професију 
наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја;  

 
- стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног саветника;  

 
- стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;  

 
- стандарде квалитета рада установе.  

Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, 
врсту образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул. 

Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по 
нивоима, циклусима и врстама образовања и васпитања, односно образовним профилима. 

Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на 
основу општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа. 

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то 
потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално 
праћење његовог развоја. 

За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају 
сваком појединачно, уз стално праћење развоја. 
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ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 

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

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

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

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

Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног 
усавршавања и начелима доживотног учења; 

Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и 
будући живот; 

Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и 
традиције и културе националних мањина; 

Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

Развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине; 

Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, 
хуманог и толерантног друштва; 

Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система 
вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и 
верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и 
спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 

Поштовање права деце, људских и граћанских права и основних слобода и развијање способности за 
живот у демократски урећеном друштву; 

Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и 
подстицање индивидуалне одговорности. 
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ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Циљеви основног образовања и васпитања јесу:  

1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, 
научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, 
неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на 
језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и 
ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 
образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог 
живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 
мишљења; 

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

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 
еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности 
правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог 
матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, 
других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског 
културног наслеђа; 

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

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни 
да тако стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику 
националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, 
визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;  

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности 
према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено 
изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају 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 својим 
активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у 
њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати 
сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са 
њиховим припадницима;  

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и 
заједнице. 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ШОСО са домом „Свети Сава“ Умка  на својој листи предмета имаће предмете који су прописани на 
националном нивоу и активности које је сама предложила. На националном нивоу изучаваће се 
обавезни предмети. 
 

Редни  
број 

Обавезни 
наставни 
прдмет 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње 

1. Српски 
језик 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

3. Енглески 
језик 

2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Свет око 
нас 

2 72 2 72 / / / / 

5. Природа и 
друштво 

/ / / / 2 72 2 72 

6. Ликовна 
култура 

1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка 
култура 

1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Физичко 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

          

 

Редни  
број 

Обавезни 
наставни 
предмет 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 
Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна 
култура 

2 72 2 72 2 72 2 34 

4. Музичка 
култура 

2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 1 36 1 36 1 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика  / / 2 72 2 72 2 68 

8. Хемија / / / / 2 72 2 68 

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија  2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Техничко и 
информатичко 
образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12 Физичко 
васпитање 

2 72 2 72 2 72 2 68 
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II образовни циклус по плану и програму  за ученике лако ометене у менталном развоју објављеном у 
Просветном гласнику бр.19/ 93 

 

Редни  

број 

Обавезни наставни 
предмет 

ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње 

1 Српски језик 4 144 4 144 4 136 

2 Математика 4 144 4 144 4 136 

3 Природа и друштво 3 108 4 144 4 136 

4 Ликовно васпитање 2 72 2 72 2 72 

5 Музичка култура 1 36 1 36 1 34 

6 Техничко 
образовање 

4 144 4 144 4 136 

7 Практични рад 1 36 2 72 2 68 

8 Физичко васпитање 3 108 3 108 3 102 

 
 
 
 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Наставни план обухвата наставне предмете по нивоима и врстама образовања од којих ученик 
обавезно бира један или више предмета према својим склоностима . Један од обавезних изборних 
предмета је верска настава или грађанско васпитање. 
 
Други обаезни изборни педмет је страни језик са листе језика који школа нуди, опредељује се на крају 
првог циклуса за други циклус. 
 
Спортску грану( физичко васпитање –изабрани спорт )са листе коју нуди школа ученик бира на крају 
школске године а за наредну школску годину. 
 
Школа је понудила листу изборних предмета према реалним потребама ученика, родитеља и локалне 
средне. 
 
 
 

 

Ред. 

број 

 

ОБАВЕЗНИ 
ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

1. Верска настава/ 
Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 
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Ред. 

број 

 

ОБСВЕЗНИ 
ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

 

Пети разред Шести разред Седми Разред Осми разред 

 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

Нед. 
фонд 

Год. 
фонд 

1. Верска настава/ 
Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68  

3. Физичко васпитање 
- изабрани спорт 

1 36 1 36 1 36 1 34 

 
 
 

Редни 
број 

Изборни 
наставни 
предмет 

ПРВИРАЗРЕД ДУГИ  РАЗРЕД ТРЕЋИ  
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1. Чувари 
природе 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна 
традиција 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Руке у тесу 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Здравствено 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 
 
 

Редни 
број 

 

ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

нед год нед год нед год нед год 

1. Чувари природе 1 36 1 36 -  -  

2. Свакодневни живот 
у прошлости 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Цртање, сликање и 
вајање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

5. Информатика и 
рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

6. Матерњи језик са 
елементима 
националне културе 

2 72 2 72 2 72 2 68 

7. Шах 1 36 1 36 1 36 1 34 

8. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 
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ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПРВИ 

И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред.број Облици 
образ.-васп. 
рада 

ПРВИ РАЗРЕД ДУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИРАЗРЕД 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1. Редовна 
настава 

21-24 756-
864 

22-25 792-
900 

22-26 792-
936 

22-26 792-936 

2. Допунска 
настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Час 
одељенског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Настава у 
природи 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10дана   
годишње 

5. Ван наставне 
активности - 
секције 

1 36 1 36 1 36 1 36 

6. Друштвене,  
техничке, 
хуманитарне, 
спортске и 
културне 
активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

 

Редни 
број 

Облици 
образ.-васп. 
рада 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИРАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1. Редовна 
настава 

28-31 1008-
1116 

29-32 1044-
1152 

31-33 10116-
1188 

31-33 1054-
1122 

2. Допунска 
настава 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Час одељен. 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Ван наставне 
активности - 
секције 

1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Настава у 
природи 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10дана 
годишње 

5. Ван наставне 
активности - 
секције 

1 36 1 36 1 36 1 34 

6. Друштвене,  
техничке, 
хуманитарне, 
спортске и 
културне 
активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

Друштвене,  техничке, хуманитарне, спортске и културне активности које се реализују саставни су део 
Годишњег плана рада школе и планова образовно васпитног рада. Циљ, задаци и садржаји екскрзија 
и наставе у природи остварују се на основу наставног план и ппрограма образовно-васпитног рада и 
школског програма и саставни су део Годишњег плана рада школе. Настава у природи организује се 
за све ученике школе у трајању од 7-10 дана годишње.Реализатори наставе, распордела предмета и 
одељења на наставнике  саставни су део Годишњег плана рада школе. 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

 

21 

 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК/ЛОГОПЕДСКЕ ВЕЖБЕ 

Садржаји Активности ученика у образовно-
васпитном раду 

Активности 
наставника у 
образовно-

васпитном раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Логопедска 
дијагностика 
Развој 
психофизиолош
ке основе  за 
говор, читање и 
писање 
Развој 
унутрашњег 
говора 
Артикулационе 
вежбе 
Вежбе 
усмеравања 
ваздушне струје 
Развој активног 
говора и језика 

Изговара, посматра,  показује, 
именује 
Вежба орјентацију у простору и 
времену, графомоторне и вежбе 
аудитивне перцепције и 
дискриминације 
Вежбе графомоторике 
Вежбе аудитивног, тактилног и 
кинестетичког памћења 
Описује и илустује предмете 
Слуша бајке, песме и приче 
Вежбе дисања 
Вежбе моторике језика, усана, 
непца... 
Вежбе правилне артикулације и 
дискриминације гласова 
Вежбе и игре речима и 
реченицама – прошири, допуни 
Изговарабрзалице, бројалице, 
прича по сликама 

Утврђује говорно 
језички статус 
Подстиче развој 
перцепције, 
усмерава, 
мотивише 

Вербално 
текстуалне  
Психомоторне 
Илустративне 
демонстративне 

Да установи статус 
говорно језичке 
развијености  
детекција нивоа 
психофизиолошких 
потенцијала за говор 
развој перцептуалних 
способности 
Развој и богаћење 
искустава о себи, себи 
у простору и времену 
Развој пасивног 
речника 
Развој пажње 
Развој и корекција 
фонетске стране 
говора - артикулације 

Књижевност; 
језик,граматика 
и правопис; 
Култура 
изражавања 
(усмено и 
писмено-) 

 

именује и чита слова, прави речи 
од слова,прави од речи 
реченице, чита текстове, 
препознаје слова, речи, 
реченице, игра се мењајући 
гласове у речима,вежба у 
изговарању обавештења, питања 
и заповести, вежба у изговору и 
писању гласова ч, ћ, ђ, х, р,  
започиње реченицу великим 
словом, пише лична имена и 
презимена и једночлана имена 
насеља, употребљава тачку, 
упитник и узвичник, пише по 
диктату, слушање,читање 
текстова, учествовање у 
причању, рецитовање, активно 
слушање, састављање реченица 

 

Усмерава,наводи,
ствара ситуацију, 
сугерише, 
поставља, 
проблем, 
подстиче, 
дискутује,анализи
ра,мотивише, 
координира, 
наводи на 
повезивање и 
примену знања 

демонстративна 

текстуална 

дијалошка 

правилно изговорати 
гласове правилно 
интонирати реченицу 
правилно изговарати 
гласове, речи и 
реченице поштовати 
тачку, упитник и 
узвичник правилно 
употребљавати 
велико слово на 
почетку реченице у 
писању имена и 
презимена и имена 
једночланих назива-
савладавање просте 
реченице  стицање 
основних појмова о 
именицама, глаголима 
и придевима 
савладавање 
реченица по значењу 
и облику овладавање 
усменим и писменим 
изражавањем према 
захтевима програма 

 

 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

 

22 

 

МАТЕМАТИКА / ПСИХОМОТОРНА РЕЕДУКАЦИЈА  

 

Садржаји Активности 
ученика у 
образовно-
васпитном 

раду 

Активности 
наставника 

у 
образовно-
васпитном 

раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Општа 
реедукација 
психомоторике 

Запажа, 
уочава 
посматра 
именује 
разликује 
групише 
пребројава 
броји сређује 
по редоследу 
упоређује 
мери и 
процењује 
изводи 
покрете 

Мотивише, 
усмерава, 
наводи, 
демонстрир
а, подстиче, 
поставља 
проблем 

Демонстративна 

Илустративна 

Разговор 

Посматрање 

Методе 
психомоторике 

 

Топографија тела, развој гестуалног 
простора, развој координације покрета, 
уочавање и стабилизовање 
латерализованости, уједначавање тонуса и 
вежбе за осамостаљивање покрета, 
оријентација у објективном простору, 
уочавање ритма, процена трајања и 
оријентација у времену, развој опажања ( 
аудитивног, визуелног, тактилногг, опажања 
мириса и укуса), Развој и богаћење 
сензомоторног искуства ученика, Развој 
опажања, стереогнозије и логичког 
мишљења, Припрема за обуку рачунања, 
писања и читања 

Предмети у 
простору и 
односи међу 
њима;  
Линија и 
област; 
Природни 
бројеви до100; 
Мерење и 
мере, 
Блок бројева 
до 1000; 
Геометријски 
објекти и 
њихови 
међусобни 
односи 

сабирање и 
одузимање 
множење и 
дељење 
примењивање 
стечених 
знања 
запажање 
Уочава 
посматра 
именује 
разликује 
именује 
посматра 
групише 
пребројава 
броји 
сређује по 
редоследу, 
упоређује, 
мери и 
процењује 

усмерава,н
аводи, 
ствара 
ситуацију, 
сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстичеди
скутује, 
анализира, 
мотивише,к
оординира, 
наводи на 
повезивање 
и примену 
знања, 
подстиче на 
логично 
мишљењер
азвија 
кооператив
ност 

Демонстративна
, дијалошка, 
илустративна, 
истраживачка 

орјентисати се у простору користећи 
одреднице горе, доле, изнад, испод, лево, 
десно...разликовати и именовати 
геометријска тела, одређивати положај 
предмета разликовати и именовати тачку, 
дуж и линију, умети да их нацрта, овладати 
руковањем геометриским 
прибором,упоређивати по облику и 
дужини,користити математичке термине: 
скуп, елеменат, уочити једноставне 
правилности, читати, писати и упоређивати 
бројеве од  0 до 100, употребљавати знаке 
једнакости и неједнакости,савладати 
сабирање и одузимање до 100, схватити 
појам 0, упознати метар, динар, пару, знати 
вредност новчаница и поступак плаћања, 
мерити дужину: стопом, кораком... 
формирају представу о правој и полуправој,  
уочавају и цртају углове (оштар, прав и туп 
угао), цртају правоугаоник, квадрат, троугао 
и кружницу, да савладају читање и писање  
природних бројева у декадном бројевном 
систему , упознају скуп природних бројева и 
исте приказу ју тачкама бројевне полуправе, 
знају да читају, састављају израчунавају 
вредност израза са више операција, знају да 
решавају једноставније једначине и 
неједначине  у скупу природних бројева, 
упознају разломке,њихово читање,писање и 
значење, да упознају и науче формуле за 
израчунавање површине правоугаоника, 
квадрата,коцке и квадра 
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ДОПУНСКА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

 
 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају 
знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем  
разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 
вештина из наставног градива. 

Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник 
формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад.Такође бира активности, методе које ће 
најпре довести до напретка. 

 

 

Садржаји 
програма 

Активности 
ученика у  
образовно-
васпитном 
раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Начини и 
поступци 
извођења 
програма 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

У зависности 
од наставног 
предмета 
одређује се 
садржај из 
редовног 
наставног 
плана  код кога  
постоји 
потреба за 
допунским 
радом 

 

слуша,  

поставља 
питања,  

чита,  

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

презентује наставни 
садржај и прилагођава 
методе ученичким 
способностима,објашњава, 
одговара на постављена 
питања, демонстрира, 
мотивише, ослобађа 
треме, подстиче, 
охрабрује, 
похваљује,сугерише, 
објашњава, демонстрира 
на карти, 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

кооперативна;  

интерактивно, 
рад у 
пару,текстуално, 
дијалошки, 
демонстрационо 

Боље разумевање 
појмова, усвајање 
основних знања, 
препознавање, 
разумевање 
наставникових 
инструкција, 
повезивање  градива, 
примена наученог 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
 
 

I РАЗРЕД 

 

1. Упознавање са ученицима. 
2. Режим дана. 
3. Однос ученика према личној имовини. 
4. Другарство. 
5. Однос ученика према особљу школе. 
6. Однос према члановима породице. 
7. Однос ученика према личној имовини. 
8. Лична хигијена. 
9. Хигијена учионице. 
10. Хигијена спаваонице. 
11. Лепе речи: извини, молим,хвала. 
12. Брига о личним стварима. 
13. Помоћ другу у сналажењу у простору. 
14. Адекватно одевање. 
15. Понашање у свечаним приликама. 
16. Одевање у свечаним приликама. 
17. Анализа успеха и дисциплине. 
18. Адекватно одевање у зумском периоду. 

19. Превентива зимских болести. 
20. Зимски празници. 
21. Социометрија одељења. 
22. Брига о заједничкој имовини. 
23. Нега цвећа у учионици. 
24. Лична хигијена. 
25. Упознавање ближе околине. 
26. Разговори о породици ученика. 
27. Уређење дворишта. 
28. Однос ученика према особљу шкле. 
29. Одевање у свечаним приликама. 
30. Пролећни празници. 
31. Пролећна гардероба. 
32. Интимна хигијена. 
33. Понашање у средствима превоза. 
34. Понашање на јавним местима. 
35. Разговори о вредности новца. 

36. Анализа успеха и владања.

 

II РАЗРЕД 

 

1. Лична хигијена. 
2. Купање. 
3. Прање косе. 
4. Прање руку. 
5. Хигијена ноктију. 
6. Хигијена одеће. 
7. Закопчавање дугмади. 
8. Хигијена обуће. 
9. Везивање пертли. 
10. -Уређење радног простора. 
11. Сређивање ормана. 
12. Уређење школског дворишта. 
13. Чување школског инвентаре. 
14. Однос према вршњацима. 
15. Израда честитки за Нову годину. 
16. Прослава Нове године. 
17. Припрема за одлазак на зимски 

распут. 
18. Разговор о зимско распусту. 
19. Правила понашања у школи. 
20. Правила понашања према особљу 

школе. 

21. Прослава Дана школе и школске 
славе. 

22. Опхођење према наставном особљу. 
23. Правила понашања у трепезарији. 
24. Правилно коришћење прибора за 

јело. 
25. Правила понашања у превозу. 
26. Уређење учионице. 
27. Осми март-Дан жена. 
28. Израда честитки за 8. Март. 
29. Нега цвећа у учионици. 
30. Уређење дворишта- садња цвећа. 
31. Адекватно облачење у складу са 

временом. 
32. Чување од болести. 
33. Помоћ болесном другу. 
34. Однос према раду у школи. 
35. Анализа успеха и дисциплине у току 

године. 
36. Припреме за одлазак на одлазак на 

летњи распуст 
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III РАЗРЕД 

 

1. Подела распореда часова. 
2. Припрема за наставу у природи. 
3. Игра у природи. 
4. Рад, ред и дисциплина у школи. 
5. Понашање ученика на часу. 
6. Понашање у трепезарији. 
7. Понашање у учионици. 
8. Дужности редара. 
9. Другарство. 
10. Читање дечје штампе. 
11. Шетња у околини. 
12. Хигијена просторија. 
13. Прибор за личну хигијену - чување. 
14. Уређење школског дворишта. 
15. Читање дечје штампе. 
16. Хигијена лица. 
17. Успех и владање. 
18. Зимски празници. 
19. Уређење учионице. 
20. Слушање популарне музике. 

21. Лична хигијена. 
22. Зимске радости. 
23. Уређење школског дворишта. 
24. Разговори о породици ученика. 
25. Лична хигијена и хигијена радних 

просторија. 
26. Стиже пролеће. 
27. Пролеће - промене у природи. 
28. Понашање на јавном месту. 
29. Понашање према особљу школе. 
30. Пролећни празници. 
31. Уређење дворишта- садња цвећа. 
32. Адекватно облачење у складу са 

временом. 
33. Чување од болести. 
34. Помоћ болесном другу. 
35. Однос према раду у школи. 
36. Анализа успеха и дисциплине у току 

године. 

 

 

 
 
 

IV РАЗРЕД 

 

1. У школи, рад, ред и дисциплина. 
2. Припрема за наставу у природи. 
3. Игра у природи. 
4. Хигијена просторија. 
5. Активности поводом Дечије недеље. 
6. Гајење цвећа и уређење учионице. 
7. Понашање на јавним местима. 
8. Успех и дисциплина ученика. 
9. У здравом телу здрав дух – хигијена 

ученика. 
10. Јесењи празници. 
11. Дружење, писање писама. 
12. Анализа учења и владања. 
13. Зимске дечје радости. 
14. Израда и писање новогодишњих 

честитки. 
15. Израда накита и уређење просторија 

школе. 
16. Правилан однос према старијима. 
17. Дан дечје радости. 

18. Зимски празници. 
19. УпознаваЊе ближе околине школе. 
20. Хигијена школског простора. 
21. Прослава породичних славља. 
22. Анализа учења и владања. 
23. Мајка, жена, радник, борац. 
24. Здрава и правилна исхрана. 
25. Пролећу на дар. 
26. Породица ученика. 
27. Шетња у околини школе. 
28. Анализа учења и владања. 
29. Лична хигијена и хигијена радних 

просторија. 
30. Обичаји ускршњих празника. 
31. Пролећна гардероба. 
32. Шетња у природи. 
33. Понашање у саобраћају. 
34. Развијање другарства. 
35. Анализа успеха и дисциплине. 
36. Припреме за одлазак кућама. 
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V РАЗРЕД 

 

1. Подела распореда часова и школског 
прибора. 

2. Припрема за наставу у природи. 
3. Игра у природи. 
4. Однос према другу, наставнику и 

особљу школе. 
5. Односи међу ученицима. 
6. Уређење школског ормана. 
7. Односи међу половима. 
8. Чување школске и личне имовине. 
9. Успех и дисциплина на крају I 

класификационогпериода. 
10. Чување здравља у хладним јесењим 

данима. 
11. Чување и одржавање одевних 

предмета ученика. 
12. Уређење спаваонице. 
13. Кићење учионице. 
14. Уређење школског ормана. 
15. Међусобни односи међу половима. 
16. Анализа успеха и дисциплине на 

крајуII.класификационог периода. 

17. Припреме за одлазак на зимски 
распуст. 

18. Зимски празници. 
19. Уређење учионице. 
20. Упознавање ближе околине. 
21. Одржавање одеће и обуће. 
22. Текући проблеми. 
23. Уредимо школско двориште. 
24. У здравом телу здрав дух. 
25. Спортско такмичење. 
26. Разговори о породици. 
27. Квиз знања. 
28. Развијање другарства. 
29. Штетност алкохолизма. 
30. Пролећни празници. 
31. Обавезе и дужности ученика 
32. Уређење дворишта. 
33. Личне и заједничке ствари. 
34. Игре у природи. 
35. Понашање у јавном превозу. 
36. Припреме за одлазак на летњи 

распуст

 

VI РАЗРЕД

 

 

1. Подела распореда часова и школског 
прибора. 

2. Припрема за наставу у природи. 
3. Игра у природи. 
4. Однос према другу, наставнику и 

особљу школе. 
5. Излет у најближу околину. 
6. Међусобни односи међу ученицима. 
7. Односи међу половима. 
8. Чување школске и личне имовине. 
9. Однос према личној и заједничкој 

имовини. 
10. Успех и дисциплина на крају I 

класификационoгпериода. 
11. Чување здравља у хладним јесењим 

данима. 
12. Чување и одржавање одевних 

предмета ученика. 
13. Кићење учионице. 
14. Уређење школског ормана. 
15. Анализа успеха и дисциплине 

ученика. 

16. Припрема за одлазак кућама. 
17. Правилан однос према непознатима. 
18. Зимски празници. 
19. Лична хигијена ученика. 
20. Понашање на јавним местима. 
21. РазвијаЊе другарства. 
22. Шетња у околини школе. 
23. Уредимо школско двориште. 
24. У здравом телу здрав дух. 
25. Спортско такмичење. 
26. Породица ученика. 
27. Понашање у продавници 
28. Слушање музике и читање дневне 

штампе. 
29. Значај верских празника. 
30. Пролећни празници. 
31. Смех је здрав. 
32. Уређење школског ормана. 
33. Шетња у ближу околину. 
34. Игре у природи. 
35. Анализа успеха и дисциплине. 
36. Припреме за одлазак кућама 
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VII РАЗРЕД 

 

1. Уређење учионице. 
2. Припрема за наставу у природи. 
3. Игра у природи. 
4. Сређивање гардеробе. 
5. Понашање у трпезарији. 
6. Моји другови. 
7. Нега собног цвећа. 
8. Прибор за личну хигијену. 
9. Шетња у околини. 
10. Читање дечје штампе. 
11. Сређивање гардеробе. 
12. Уредимо школско двориште. 
13. Понашање ученика према 

запосленима у школи. 
14. Нега собног цвећа. 
15. Сређивање гардеробе. 
16. Израда украса за јелку. 
17. Слободне активности ученика. 
18. Зимски празници. 
19. Односи међу половима. 

20. Понашање ученика на јавном месту. 
21. Читање дечје штампе. 
22. Понашање ученика према 

наставницима. 
23. Како сачувати пријатеља 
24. Помоћ старијима. 
25. Хигијена школског простора. 
26. Разговори о породици ученика. 
27. Читање дечје штампе. 
28. Понашањње на улици. 
29. Значај верских празника. 
30. Пролећни празници. 
31. Лична хигијена. 
32. Уређење гредица у дворишту. 
33. Понашање у јавном превозу. 
34. Игре у природи. 
35. Успех и дисциплина ученика 
36. Припреме за одлазак на летњи 

распуст 

 

VIII РАЗРЕД 

 

1. Подела распореда часова и школског 
прибора. 

2. Припрема за наставу у природи. 
3. Игра у природи. 
4. Однос према другу, наставнику и 

особљу школе. 
5. Односи међу ученицима. 
6. Уређење школског ормана. 
7. Односи међу половима. 
8. Чување школске и личне имовине. 
9. Успех и дисциплина на крају првог 

тромесечја. 
10. Чување здравља у хладним јесењим 

данима. 
11. Чување и одржавање одевних 

предмета ученика. 
12. Уређење спаваонице. 
13. Лична хигијена ученика. 
14. Уређење школског ормана. 
15. Другарство у разреду. 

16. Кићење учионице. 
17. Одевање у свечаним приликама. 
18. Зимски празници. 
19. Хигијена просторија. 
20. Упознавање шире околине. 
21. Одржавање одеће и обуће. 
22. Текући проблеми. 
23. Уредимо школско двориште. 
24. У здравом телу здрав дух. 
25. Спортско такмичење. 
26. Породица ученика. 
27. Анализа резултата рада. 
28. Посета радној организацији. 
29. Значај верских празника. 
30. Пролећни празници. 
31. Смех је здрав. 
32. Професионална орјентација. 
33. Правилно понашање на јавним 

местима. 
34. Анализа успеха и дисциплине 
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ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА 

ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА 

СЕПТЕМБАР  

1. Формирање одељења првог разреда. 
2. Формирање личних листова о развоју ученика у школи. 
3. Организација индивидуалног и групног рада. 
4. Одржавање тимског састанка за ученике свих разреда школе са циљем одређивања адекватног 

третмана. 

5. Говорно језичка евиденција и дијагностика 

ОКТОБАР  

1. Попуњавање личних листова о развоју ученика за све разреде, као и за новопримљене ученике. 
2. Рад на логопедској документацији. 
3. Примена постојећих тестова и упућивање дефектолога у поступак рада. 
4. Директна логопедска терапија и праћење развоја рада. 

НОВЕМБАР 

1. Рад са ученицима који заостају у учењу, са изразитим поремећајима. 
2. Рад и праћење развоја код ученика. 
3. Сарадња са дефектолозима. 
4. Присуство седницама свих разреда школе са извештајима. 

ДЕЦЕМБАР  

1. Рад са ученицима и родитељима којима је потребна појачана терапија. 
2. Праћење ученика који су на логопедском третману. 
3. Рад на говорном статусу ученика. 
4. Сарадња са дефектолозима у организовању родитељских састанака. 

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

1. Праћење рада у току целодневне наставе. 
2. Провера говорно – језичког стања. 
3. Провера технике читања и писања. 
4. Директна логопедска терапија. 
5. Упућивање родитеља у наставак рада. 

МАРТ  

1. Одржати састанак тимова свих разреда ради увида у напредовање ученика који су на 
логопедском третману. 

2. Рад и праћење развоја рада. 
3. Сарадња са породицом ученика. 
4. Сарадња са дефектолозима. 
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АПРИЛ  

1. Праћење развоја и постигнућа ученика. 
2. Рад у стручном тиму. 
3. Рад на стручном усавршавању. 
4. Обавити преглед и увид у приспела документа за упис ученика у први разред. 

МАЈ  

1. Рад са ученицима који су на логопедском третману. 
2. Праћење развоја и успеха ученика. 
3. Директна логопедска терапија. 
4. Рад у стручном тиму. 

ЈУН  

1. Рад у стручним органима школе. 
2. Вршити испитивање за упис у први разред. 
3. Попуњавање личних листова о развоју ученика и сређивање документације. 
4. Анализа рада логопедске службе за протекли период и извештај о раду 

  

ПЛАН РАДА РЕЕДУКАТОРА ПСИХОМОТОРИКЕ 

1.а)Прикупљање анамнестичких података. 

  б)Прављење распореда и корелација са другим предметима. 

  в)Утврђивање степена усвојености утврђених вежби. 

2. Вежбе за доживљај телесне целовитости. 

3. Вежбе за уједначавање тонуса и осамостаљивање покрета. 

4. Вежбе за контролу импулсивности и уједначавање тоничне напетости. 

5. Проблем у понашању ПЦП: 

- Вежбе релаксације. 

- Радна окупација. 

- Ритмичке вежбе. 

6. Вежбе чула - перцепције. Вежбе корективне гимнастике. 

7. Вежбе за визуомоторну контролу – фина моторика. 

8. Визуелне компорације (слагање и сортирање). 

9. Вежбе специфичне реедукације психомоторике (дисграфија, дислексија)
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ПЛАН РАДА КОРЕКТИВНО ПРЕВЕНТИВНИХ ВЕЖБИ 

Р. 
БР. 

ПРОГРАМСКЕ 
ОБЛАСТИ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

 
1. 

 

ИЗРАДА 
ИНДИВИДУАЛНИХ 
ПРОГРАМА 
КОРЕКТИВНИХ 
ВЕЖБИ У САРАДЊИ 
СА ФИЗИЈАТРОМ 

Дијагностика и формирање 
досијеа ученика 

ИX 

 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

 

2  ВЕЖБЕ ЗА ЈАЧАЊЕ 
ИНСУФИЦИЈЕНТНЕ 
МУСКУЛАТУРЕ 

Разни комплекси вежби 
обликовања 

ИX - ВИ наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

3 

 

КИФО - СКОЛИОЗА Комплекс вежби за 
отклањање кифо – 
сколиозе, јачање и 
истезање леђнемускулатуре 

ИX - ВИ 

 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

4 

 

СКОЛИОЗА Вежбе јачања мишића 
опружача леђа, Вежбе  
јачања трбушне 
мускулатуре, Вежбе  
истезања мишића 
прегибача зглоба кука, 
Вежбе  истезања мишића 
приводиоца надколенице, 
Вежбе истезања задње 
ложе бута, Вежбе  
равнотеже у коригованом 
положају. 

ИX - ВИ 

 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

5. КИФОЗА 

 

Повећање покретљивости и 
флексибилности кичменог 
стуба, Вежбе редресмана 
мускулатуре предњег зида 
торакса, Вежбе редресмана 
мишића прегибача зглоба 
колена,  Вежбе јачања 
трбушне мускулатуре, 
Вежбе јачања дорзалних 
опружача леђа 

ИX - ВИ . 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

 

6 

. 

 

РАВНО СТОПАЛО Вежбе јачања кратких 
прегибача прстију,  Вежбе 
јачања дугих прегибача 
прстију,  Вежбе јачања 
супинатора стопала,  Вежбе 
јачања дорзалних флексора 
стопала, Вежбе јачања 
плантарних флексора 
стопала 

ИX - ВИ 

 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

7.  

 

Х – НОГЕ Вежбе јачања дугих 
прегибача прстију, Вежбе 
јачања супинатора стопала, 
Вежбе јачања дорзалних 
флексора стопала, Вежбе 
јачања плантарних 
флексора стопала,  Вежбе 
јачања кратких прегибача 
прстију. 

ИX - ВИ 

 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 
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8.  

 

О – НОГЕ Вежбе јачања задње ложе 
натколенице Вежбе јачања 
дугих прегибача прстију, 
Вежбе јачања супинатора 
стопала, Вежбе јачања 
дорзалних флексора 
стопала, Вежбе јачања 
плантарних флексора 
стопала.Вежбе јачања 
кратких прегибача прстију 

ИX - ВИ 

 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

9. 

 

 

 

РАЗВИЈАЊЕ БИО – 
МОТОРИЧКИХ 
СПОСОБНОСТИ: 
(СНАГЕ, БРЗИНЕ, 
ФЛЕКСИБИЛНОСТИ И 
ИЗДРЖЉИВОСТИ) 

Вежбе за развијање снаге  
Вежбе за развијање брзине 
Вежбе за развијање 
флексибилности Вежбе за 
развијање издржљивости 

ИX- ВИ 
XИИ – ИИ 
XИИ – ВИ 
ИX- XИИ 

наставници, од. 
старешине, родитељи, 
педијатар и физијатар 

10. ВОЂЕЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Дневник рада професора за 
корективне вежбе и игре  
Индивидуалне листе у 
досијеима Праћење стања 
постојећих деформитета код 
ученика 

ИX - ВИ психолог, социјални 
радник,помоћник 
директора 

 

11.  

 

САРАДЊА СА 
НАСТАВНИ-ЦИМА 
ИСТРУЧНОМ 
СЛУЖБОМ 

Узимање потребних 
података 

ИX - ВИИИ наставници, 
психолог,социјални 
радник, 
помоћникдиректора 

12.  

 

РАД У СТРУЧНИМ 
ОРГАНИМА 

Извештај о раду на 
Одељенском и 
Наставничком већу 
Присуство састанцима 
актива педагога физичке 
културе 

ИX - ВИИИ помоћник директора 

 

13.  

 

САРАДЊА СА 
СТРУЧНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА 

Консултације у вези 
дијагностиковања 
деформитета код ученика 

- ИX - ВИ спец. физијатрије, 
педијатар 

14.   

 

САРАДЊА СА 
РОДИТЕЉИМА 

Консултације и препоруке, 
Инструкције за корективни 
рад код куће 

ИX - ВИ родитељи 

 

15  

 

 

СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

Семинари; праћење стручне 
литературе и предавања на 
Стручнимвећима у школи 

ИX - ВИИИ помоћник директора 

 

 

Корективно превентивне вежбе се реализују са ученицима од првог до осмог разреда основне 
школе. 
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ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

1. СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

.2. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

.3. ПЛАН ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

1. СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

У оквиру школе ће се на бази склоности, интересовања, способности и добровољностиученика 
организовати слободне активности кроз рад секција.При томе се мора водити рачуна о 
оптерећености ученика. Начин организовања ипланови рада секција детаљно су разрађени и 
налазе се у прилогу програма.Ове школске године са ученицима ће бити организоване приредбе и 
изложбе поводом значајних датума за нашу школу. Ученици ће са својим радовима такође 
учествовати накултурним манифестацијама у граду. 

СЕПТЕМБАР. Учешће на ликовном и литерарном конкурсу и у спортским активности поводом 
манифестације “Јесен на Умци”. 

ОКТОБАР Обележавање Дечје недеље. 

НОВЕМБАР Обележавање Дана просветних радника пригодним програмом. 

ЈАНУАР. Приредба поводом школске славе и Дана школе "Свети Сава". 

МАРТ Обележавање 8. марта Дана жена пригодним програмом. Учешће на другој републичкој 
смотри ученичких задруга школа за основно и средње образовање. 

АПРИЛ Учешће на Смотри специјалних школа Београда. 

ЈУНИ Завршна свечаност ученика специјалних школа, спортске игре Београда и прослава 
матурске вечери. 

На крају I и II полугодишта одржаће се приредбе за родитеље и старатеље. Поред ових јубиларних 
и традиционалних активности, ученици ће се укључити и у све друге културне и спортске 
манифестације, редом, како се оне буду одржавале на Општини, Граду и Републици 

 

ПЛАН РАДА СТВАРАЛАЧКИХ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

I СЦЕНСКО – КРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

1. Драмско – рецитаторска секција 

2. Ритмичко – фолклорна секција 
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II РАДНО – СТВАРАЛАЧКЕ АКТИВНОСТИ 

1. Текстилна секција 
2. "Играоница – ствараоница – креатива" 
3. Ликовна секција 

III МУЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

1. Хор 

IV СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

1. Спортска секција 

V ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

VI УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

 

ПЛАН РАДА ДРАМСКО - РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР Формирање драмско - рецитаторске секције. Упознавање ученика са програмом рада 
секције. Обнављање познатог и припрема костима. 

ОКТОБАР  Припрема програма за пријем нових ученика. Пригодан програм поводом Дечје недеље. 
Одабирање и учење текстова поводом Дана просветних радника. 

НОВЕМБАР  Избор текстова и подела улога за Новогодишњи програм. Драматизација текста и 
избор костима. 

ДЕЦЕМБАР  Увежбавање Новогодишњег програма. Подела улога и текста за прославу школске 
славе "Светог Саве". Израда сцене и генерална проба Новогодишњег програма. 

ЈАНУАР  Увежбавање улога за Светосавску прославу. Израда сцене и костима - генерална проба. 
Програм поводом Дана школе и школске славе "Свети Сава". 

ФЕБРУАР  Избор текста и подела улога поводом 8. марта. 

МАРТ  Израда сцене и увежбавање улога. Програм поводом 8. марта. 

АПРИЛ  Избор текстова и подела улога за Смотру ученика. Увежбавање улога и израда костима 
Генерална проба – израда сцене. 

МАЈ  Припрема програма поводом матурске вечери– израда костима и сцене– увежбавање улога. 

ЈУН  Анализа активности и успеха рада секције и сређивање костима. 

Руководилац секције: Јовановић Јелена 
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ПЛАН РАДА РИТМИЧКО - ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР  Упознавање и одабирање ученика. Упознавање са радом секције. Обнављање 
програма из претходне године. Учешће у забавним активностима. Самостално ритмичко 
изражавање. 

ОКТОБАР Програм поводом Дечје недеље. Играње уз задату музику. Избор музике за програм 
поводом Дана просветних радника. Увежбавање корака. Програм поводом Дана просветних 
радника. Самостално ритмичко изражавање ученика. Увежбавање корака уз задату музику. 
Одабир музике и корака поводом Дана дечје радости. 

ДЕЦЕМБАР Израда костима и увежбавање корака и Програм поводом Дана дечје радости.  

ЈАНУАР  Избор и увежбавање корака за Дан школе.Увежбавање кореографије, приредба поводом 
Дана школе и школске славе "Свети Сава". 

ФЕБРУАР  Самостално ритмичко изражавање ученика. Плес уз задату музику. 

МАРТ  Плес уз задату музику. Програм поводом 8. Марта. Самостално ритмичко изражавање. 

АПРИЛ  Програм поводом Дана пролећа. Самостално ритмичко изражавање ученика. Плес уз 
задату музику. Избор музике за прославу матуре. 

МАЈ  Увежбавање корака и кореографије за програм поводом матуре. 

ЈУН  Приредба поводом матурске прославе. 

Рук. секције: Ранчић Ребека 

ПЛАН РАДА ТЕКСТИЛНЕ СЕКЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР  Формирање секције. Договор о плану рада. Вез (ланчић бод). 

ОКТОБАР  Вез (ланчић бод). Вез (бод са иглом). 

НОВЕМБАР  Ручно плетење. Вез и израда радова са новогодишњим мотивом. 

ДЕЦЕМБАР  Вез и израда радова са новогодишњим мотивом. Дорада радова за изложбу. 
Припрема изложбе за Нову годину. 

ЈАНУАР  Вез, израда радова са славским мотивом. Припрема изложбе за Светог Саву. Ручно 
плетење. 

ФЕБРУАР  Ручно плетење. Вез. Припрема изложбе за 8. март. 

МАРТ Вез са Ускршњим мотивом. Дорада радова за Ускршњу изложбу. 

АПРИЛ  Дорада радова за Ускршњу изложбу. Припрема изложбе. Вез. 
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МАЈ. Вез. Припрема изложбе за крај године. 

ЈУН  Вез. Припрема изложбе за крај школске године.Изложба радова ученика. 

Рук. секције: Пудар Дијана 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ "ИГРАОНИЦА, СТВАРАОНИЦА, КРЕАТИВА" 

СЕПТЕМБАР  Сређивање ормана, набавка материјала за рад, сређивање ормана и материјала за 
рад, сређивање материја-сортирање. 

ОКТОБАР  Прикупљање материјала за рециклажу ( чепови од пластичних флаша, картон, папир, 
штипаљке....), израда дидактичког материјала од чепова, израда дидактичког материјала од 
штипаљки, рециклажа старог папира ( сецкање и потапање ), пресовање и сушење рециклираног 
папира. 

НОВЕМБАР  Израда магнета од гипса ( узливање гипса у калупе), вађење из калупа и шмирглање 
гипсаних фигура, бојење фигура од гипса и лакирање фигура и лепљење магнета. 

ДЕЦЕМБАР  Израда новогодишњих честитки од рециклираног папира (бојење и украшавање), 
израда новогодишњих украса за школску јелку и кићење јелке. 

ЈАНУАР  Припрема радова за изложбу и постављање изложбе за Дан школе. 

ФЕБРУАР  Прављење поклон кутија, бојење кутија од картона, украшавање поклон кутија. 

МАРТ  Техника – креп папир( израда цветних букета ), израда корпи од канапа. 

АПРИЛ  Украшавање чинија за Ускрс, прављење венчића и украшавање ускршњих јаја, сортирање 
завршних радова. 

МАЈ  Прављење миришљавих сапуна, прављење кутија за сапун, украшавање кутија за сапун. 

ЈУН  Сређивање радова и материјала. 

Рук. секције: Јагодић Тања 

ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР  Формирање секције у основној и средњој школи. Час у природи – уочавање 
правилних и неправилних облика у окружењу. Час у природи – прикупљање материјала из природе 
употребљивих за ликовно изражавање. Час у природи – колажирање материјалом из природе. 

ОКТОБАР  Час у природи – асамблаж од материјала сакупљених у природи. Упознавање 
сасвојствима и могућностима рада у глини. Обликовање посудице од керамичке глине техником 
“из руке”. Обликовање посудице од керамичке глине техником “глистица”. Обликовање посудице 
од керамичке глине техником “утискивања у калуп“. 

НОВЕМБАР  Обрада посудица од керамичке глине – шмирглање и осликавање. Обликовање 
рељефа у плочи од керамичке глине. Обликовање привезака и перли од керамичке глине. Обрада 
рељефа, привезака и перли од керамичке глине – шмирглање и осликавање. 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

 

36 

 

ДЕЦЕМБАР  Тематски рад – Нова година , Божић. Тематски рад – лик и рад Светог Саве. Одабир 
радова за изложбе поводом Нове године, Божића и Дана школе. Изложба ликовних радова 
поводом Нове године, Божића. 

ЈАНУАР  Изложба ликовних радова поводом Дана школе. Глазирање испечених радова од 
керамике. Упознавање са својствима и могућностима отискивања. 

ФЕБРУАР  Слободно компоновање отискивање различитих облика. Формирање препознатљивих 
облика отискивањем различитих облика. Израда честитки и поклона поводом 8 Марта. 

МАРТ  Монотипија – израда матрице и штампање на папиру и текстилу. Упознавање са својствима 
и могућностима сликања на текстилу. Декорисање старе гардеробе бојама за текстил. 

АПРИЛ  Исликавање различитих мотива на марамама, кецељама и торбама. Употреба гутера за 
слободан цртеж и оивичавање при сликању на текстилу. Одабир радова за изложбу у Педагошком 
музеју. 

МАЈ  Посета изложби у Педагошком музеју. Фиксирање и заштита осликане површине на текстилу. 
Припреме за јавни час цртања кредама на асфалту. 

ЈУН  Јавни час цртања на Калемегдану. Закључни разговор о радовима насталим у току године 

 

ПЛАН РАДА ХОРА 

СЕПТЕМБАР  Формирање хора и провера гласовних способности. Техничке вежбе. Обнављање 
песама обрађених током протекле школске године. 

ОКТОБАР  Обрада песама: Ј.С. Бах - Ах, што волим, Вишњичица род родила - народна. 

НОВЕМБАР Утврђивање обрађених песама. 

ДЕЦЕМБАР  Обрада песама о Светом Сави. 

ЈАНУАР  Увежбавање песама за Светосавску приредбу. Светосавска приредба. 

ФЕБРУАР  Обрада песама: Право пријатељство - дечја из Аустрије и Боже правде. 

МАРТ  Обрада песама: Тамо далеко и В.А. Моцарт - Блистај, блистај звездо мала. 

АПРИЛ  Утврђивање песама - обрада песама: В.А. Моцарт - Чежња за пролећем, Пролећно коло. 

МАЈ  Утврђивање песама. Правилна дикција, артикулација, изражајно певање. 

ЈУН  Утврђивање песама. Анализа рада секције. Извештај о раду хорске секције. 

Рук. хора: Марић Сузана 
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ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР  Формирање спортске секције. Разврставање ученика по спортовима: атлетика, стони 
тенис, кошарка, фудбал, одбојка. Програм пливања – реализација и Републичком заводу за спорт 
и медицину спорта Републике Србије – једном недељно у току целе школске године;програм рада- 
анкетирање ученика,тестирање и разврставање поспособностима. 

ОКТОБАР  Атлетика – формирање екипа, рад на кондицији и техници трчања. Стони тенис – 
техника, тактика. Кошарка – техника, тактика.Пливање – плутање и обука прсне технике пливања. 

НОВЕМБАР  Стони тенис – техника тактика. Кошарка – формирање екипа, рад на техници. Шах – 
техника.Пливање – обука прсне технике пливања. 

ДЕЦЕМБАР  Шах – тактичка припрема за такмичење. Стони тенис – техника, тактика. Кошарка –
техника, тактика.Пливање – обука прсне технике 

ЈАНУАР   Шах – тактичка припрема за такмичење, такмичење у шаху.Стони тенис –
техника,тактика. 

ФЕБРУАР  Стони тенис – техника, тактика, такмичење. Кошарка – техника, тактика.Пливање – 
обука краул технике . 

МАРТ  Кошарка – техника, тактика, такмичење. Фудбал – формирање екипа, техника. Атлетика– 
трчање, увежбавање, скокови и техника бацања.Пливање – обука краул технике.Програм скијања: 
реализација и смештај у Дому ученика средњих школа „Машинац“ на Копаонику у трајању од 7 
дана последње недеље марта.Програм рада:у зависности од индивидуалих способности обука 
плужне технике скијања. Основе паралелне технике, спуштање низ блаже падине,коришћење ски-
лифта, игре на снегу. Програм јахања- реализација на Београдском хиподрому једном 
недељно.Програм: контакт са животињама,чишћење и тимарење коња, школа јахања. 

АПРИЛ  Фудбал – припрема за такмичење, такмичење. Атлетика – припрема за такмичење, 
такмичење.Одбојка- формирање екипа, техника,тактика.Јахање – контакт, чишћење и школа 
јахања.Плирање – обука краул технике. 

МАЈ  Учествовање на републичким такмичењима СПОРТХУС-а.Пливање – обука краул 
технике.Јахање – контакт,чишћење и школа јахања.Спортски дан –инклузивни спортски програми, 
спортови са лоптом, игре без граница, спортска такмичења. 

ЈУН Завршна смотра на регионалном нивоу и подела медаља и диплома. 

- Током године наши ученици ће учествовати на спортским такмичењима Специјалне олимпијаде 
из спортских дисциплина: атлетика, фудбал, кошарка, стони тенис, пливање и скијање. Пливање- 
обука технике краула. Јахање- школа јахања. Јунифајт инклузивним програмима и одбојци. 

Секција основне школе-рук. секције: Делибашић Јелена Секција средње школе-
рук.секције:Анђелка Бранковић 

 

ПЛАН РАДА ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР  Формирање групе ученика за рад у секцији. Основни појмови о хардверу. Функција 
хард диска, функција монитора, функција тастатуре и миша. 
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ОКТОБАР  Основни појмови о софтверу. Системски програми, кориснички програми, функција 
компакт диска и флопи диска. 

НОВЕМБАР Покретање Виндовса, упознавање радне површине, употреба миша, искључивање 
рачунара 

ДЕЦЕМБАР Операције са иконама на десктопу, употреба старт менија, покретање програма. 

ЈАНУАР Покретање више програма, операције са прозорима 

ФЕБРУАР  Одабирање пригодних игара, стартовање програма, употреба миша, излажење из 
програма. 

МАРТ  Стартовање Виндоус експлорера, упознавање програма, начин приказа, преглед фолдера и 
фајлова. 

АПРИЛ. Виндоус експлорер – рад са фајловима (креирање, копирање, премештање, брисање) 

МАЈ  Основне функције Ворда, употреба тастатуре, миша, унос једноставног кратког текста. 

ЈУН  Отварање документа, едитовање текста, снимање документа, затварање програма. 

Рук. секције: Андрић Тања 

 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА – ПЛАН РАДА 

СЕПТЕМБАР  Конституисање секције, упознавање са програмом активности, припрема 
пољопривредног алата, припрема терена за јесењу садњу - доња зграда. 

ОКТОБАР  Припрема терена за садњу, попуна и замена садница – доња зграда и школско 
двориште. 

НОВЕМБАР. Припрема терена за садњу - школско двориште, крчење жбунастог растиња, обрада 
земљишта после крчења. 

ДЕЦЕМБАР  Крчење растиња поред ограде, санација оштећене ограде. 

ЈАНУАР  Рад на изради паноа. 

ФЕБРУАР  Чишћење и одржавање дворишта, стаза, канала. Нега цвећа у школском дворишту. 

МАРТ  Припрема алата и прибора за пролећну сезону. Припрема земљишта за садњу. Садња 
садног материјала. 

АПРИЛ  Уређење зелених површина, нега цветних вртова, посета сајму хортикултуре, садња 
једногодишњег цвећа. 

МАЈ. Садња једногодишњег цвећа, окопавање садница, заливање, окопавање и прихрањивање. 
Унутрашње уређење простора. 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Садржаји 
програма 

Активности 
ученика   

Активности 
наставника 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Друштвене 
активности 

Израда паноа, 
зидних новина, 
посете, 
изложбе, 
учешће у 
акцијама 
локалне 
заједнице 

 

усмерава 

наводи 

ствара 
ситуацију 

сугерише 

поставља 
проблем 

подстиче 

дискутује 

анализира 

мотивише 

координира 

Дијалошка, 
текстуална, 
метода писаних 
радова, излагање 
,демонстративна, 
систематско 
посматрање, 
практични рад, 
илустративна, 
експериментална, 
принцип 
очигледности 

Сарадња са локалном заједницом 
Развијае свести о здравом начину 
живота, поштовање разлика и 
уважавање својих и туђих потреба, 
изграђивање личних критичких 
ставова   

Техничке 
активности 

Израда 
честитки,израда 
модела, 
уређњењ 
простора, израа 
васкршњих 
украса 

Развијање креативности, стваралачког 
рада,уредности, прецизности, 
изграђивање личних критичких 
ставова   

Хуманитарне 
активности 

Прикупљање 
помоћи, учешће 
у хуманитрним 
акцијама, помоћ 
ученицима који 
слабије 
напредују 

Развијање хуманости, Поштовање 
разлика и туђих потреба, развијање 
такмичарског духа 

Спортске 
активности 

такмичење у 
спортским 
вештинама, 
учешће у кросу, 
Дечја 
олимпијада 

Развијање такмичарског духа, 
Развијање моторичке спретности и 
физичких способности 

Културне 
активности 

Посете музеју, 
биоскопу, 
позоришту, 
библиотеци, .... 

Развијање опште културе, Развијање и 
подстицање стваралачке активности, 
развијање маште орггиналности и  
смисла за лепо,оспособљавање 
ученика за испуњење слободног 
времена садржајима из области 
културе, науке, технике, уметности,.... 

 

ПЛАН РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

СЕПТЕМБАР  Међусобно упознавање и зближавање деце. Узајамна помоћ. Солидарност. Сусрети 
и дружења. Размена дечјих радова. 

ОКТОБАР  Обележавање Дечје недеље, пријем првака у Дечји савез. Учешће у акцијама Уницефа. 

НОВЕМБАР. Упознавање лепота домовине. Дечија еколошка група. Акције за заштиту животиња. 

ДЕЦЕМБАР  Акција за лепше и чистије просторије. Практични радови. 
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ЈАНУАР. Игре на отвореном и затвореном простору. Учешће на прославама и свечаностима. 

ФЕБРУАР Увежбавање игара за Дечју олимпијаду. 

МАРТ Активно учешће у прослави 8. марта, припреме адекватног програма, израда честитки, 
увежбавање игара за Дечју олимпијаду. 

АПРИЛ  Обележавање Дана пролећа. Боравак у природи, организовање игара и такмичења. 

МАЈ  Увежбавање игара за Дечју олимпијаду, учешће на Дечјој олимпијади - такмичење. 

ЈУН  Акција уређивања школског дворишта и парка, акција сађења и неговања цвећа. 

 

ПЛАН РАДА АКТИВА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Програм рада црвеног крста, као специфичног актива, не може бити временски дефинисан јер се 
одвија према потреби. У раду учествују сви ученици . 

Програм се састоји у сакупљању и дистрибуцији одеће, обуће, хране и лекова, у сарадњи са 
Међународним, градским и Општинским Црвеним крстом, као и спонзорима и донаторима. 

 

ПЛАН ИЗЛЕТА  И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Годишњим планом школе предвиђена је настава у природи за све ученике основне и средње 
школе  

Значај наставе у природи 

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих 
наставних предмета и других ваннаставних активности. За укупан развој личности ученика настава 
у природи има вишеструки значај- здравствени, педагошки и социјални. Образовно васпитна 
вредност је у томе што се непосредним опажањем природне и друштвене стедине и потпуним 
доживљајем стварности, коју треба проучавати, омогућује утврђивање постојећих и стицање нових 
и трајних знања. 

Боравак ученика у природи доприноси њиховој социјализацији јер се кроз заједничке активности 
боље упознају и сарађују. Подстиче се такође њихова одговорност и самосталност у обављању 
личне хигије и бриге о себи. 

Циљеви и задаци 

- очување, подстицање и унапређење укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 
психофизичког и социјалног развоја. 

- проширивање и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном 
окружењу, као и развијање еколошке свести, ангажовање у заштити природе. 
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- стицање искустава у колективном животу , социјализација, уз развијање толеранције и одговорног 
односа према другима. 

-развијање позитивнх односа према националним, културним и естетским вредностима. 

-побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика. 

- задовољавање основних потреба детета за кретањем и игром. 

- развијање способности запажања основних својстава објеката појава и процеса као и уочавање 
њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима. 

-упознавање природно-географских, културно - историјских знаменитости и лепоте места и 
околине. 

-упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева , уочавање њихове 
повезаностии промењивог. 

-упознавање са карактеристикама годишњх доба у природи и смењивање временских прилика 

-развијање способности сналажења тј. орјентисања у простору и времену. 

-оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи. 

-развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању 
личне хигијене и бриге о себи 

-подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак 
у природи. 

-формирање навика редовне и правилне исхране. 

-навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна. 

-постицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће 
активности. 

 

Планирана подручја учења током наставе у природи: 

-стицање знања о: 

- ужој и широј средини 
- однос према природи 
- однос према човеку, здрављу и физичкој активности 
- орјентација у простору и времену 
- стицање знања о насељима и саобраћају 
- променама на биљкама и животињама у свим годишњим добима 
- принципима правилне и редовне исхране-култура исхране 
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-развијање способности и вештина: 

- посматрање 
- самостално или у групи планирање 
- истраживање уз помоћ наставника 
- изводити мерења и процењивати односе у природи уз помоћ наставника 

-развијање позитивних вредности, ставова и позитивног понашања: 

- према самом себи, према другима - у заједници 
- стицање самопоуздања и одговорност 
- грађење еколошке свести ( значај чистог ваздуха, животне средине, боравка уприроди за 

здравље ) 
- усвајање позитивних навика за бављење телесним активностима - загревање, јутарње 

вежбе обликовања, смиривање организма, игре..... 
- правилног држања тела приликом седења, стајања, ходања... 
- да позитивно доживљава и вреднује живот и рад у новом амбијенту 

У току школске. године, реализоваће се једнодневни излети ученика према индивидуалним 
плановима наставника. 

 

ПЛАН РАДА ПСИХОМОТОРНИХ ВЕЖБИ 

(индивидуалне активности у сензорној соби) 

СЕПТЕМБАР  Опсервација ученика. 

ОКТОБАР  Опсервација и процена индивидуалних способности. Избор ученика за индивидуални 
рад . 

НОВЕМБАР  Опсервација и процена индивидуалних способности. 

ДЕЦЕМБАР Израда индивидуалних програма рада. Реализација индивидуалних програма рада. 
(Дефектолог реализује два третмана у трајању од 40 минута, два пута недељно са једним 
учеником) 

ЈАНУАР  Реализација индивидуалних програма рада. 

ФЕБРУАР  Реализација индивидуалних програма рада. 

МАРТ  Реализација индивидуалних програма рада. 

АПРИЛ  Реализација индивидуалних програма рада. 

МАЈ  Реализација индивидуалних програма рада. 

ЈУН  Извештај реализацији индивидуалних активности. Евалуација. 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ 

Тимски рад у школи заснован је на мултидисциплинарном приступу, чији је циљ комплетно 
сагледавање и праћење развоја и потреба ученика лако ментално ометених у развоју. 

Стручни тим се бави: 

- дијагностиком, 
- превенцијом, 
- едукацијом, 
- санацијом, 
- предикцијом. 

 

Из сложености и захтева за комплетним и свестраним приступом у тимском раду потребни су 
стручњаци различитих специјалности:  

1. дефектолог – одељењски старешина;  
2. дефектолог – групни васпитач;  
3. психолог школе;  
4. социјални радник;  
5. логопед;  
6. реедукатор психомоторике;  
7. соматопед;  
8. неуропсихијатар;  
9. организатор практичне наставе;  
10. педијатар;  
11. медицинска сестра.  

Раду тима по потреби присуствује директор школе. Евиденција о раду стручног тима води се у 
листи праћења ученика у којој се бележи развој ученика током школовања. 

Стручни тим обавља следеће послове: 

1. Пријем ученика за основну и средњу школу. 

- промовисање школе путем штампаног материјала и изласцима на терен (посета Центрима 
за социјални рад, школама, породицама). 

- одржавање састанака стручног тима ради стицања увида у приложену документацију за 
пријем и ради опсервације будућих ученика. 

- Сарадња са Центрима за социјални рад и школама из којих ученици долазе. 
- Сарадња са породицама, старатељима и хранитељима, и пружање помоћи и подршке у 

неопходним активностима код пријема ученика. 

2.  Праћење и подршка у адаптацији ученика на школске и интернатске услове живота и рада у 
сарадњи са одељењским старешинама, васпитачима, индивидуалним наставницима и стручним 
сарадницима, Центрима за социјални рад, породицом, старатељима, хранитељима, укључујући и 
рад у вршњачкој групи. 

3.  Артикулација рада свих учесника у васпитно-образовном процесу. 
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4.  Здравствено и ментално-хигијенско збрињавање ученика у сарадњи са медицинским особљем 
школе и здравственим установама у окружењу. 

5.  Процењивање стања и капацитета ученика и формирање листе праћења целокупног 
функционисања ученика. 

6.  Подршка и помоћ ученицима са тешкоћама у учењу и понашању. 

7. Саветодавни и консултативни рад са наставницима и васпитачима у креирању одговарајућих 
стратегија санирања актуелних проблема, као и стратегија јединственог деловања на образовање, 
васпитање и развој ученика. 

8.  Тематски радионичарски рад са групом ученика са циљем превенције нежељених облика 
понашања у функцији шире социјализације ученика. 

9.  Индивидуални и групни рад на плану превенције и решавању конфликата међу ученицима. 

10. Анимирање свих релевантних чинилаца за побољшање услова и квалитета рада школе. 

11. Подршка повезивању школе са широм друштвеном средином. 

12. Професионална орјентација ученика. 

- Информисање ученика о степенима и врстама занимања у нашим условима са циљем 
развијања одговарајућих професионалних интересовања. 

- Анкетирање ученика и родитеља по питању професионалних интересовања. 
- Кумулативна процена ученика за даље школовање са циљем адекватног професионалног 

усмерења. 
- Праћење и подршка ученицима у њиховом професионалном оспособљавању. 
- Сарадња са Центрима за социјални рад и Националном службом за запошљавање, 

давањем одговарајућих препорука ученицима за запошљавање. 
- Консултативно – саветодавни рад са послодавцима при пријему ученика са завршеном 

средњом школом на посао и у оквиру њихове адаптације на радну улогу и социјално 
окружење. 

Рад стручног тима је континуиран а његови задаци се иницирају, планирају и резултати сумирају 
на редовним недељним састанцима или по потреби. 

Чланови стручног тима приликом сарадње чувају и развијају углед своје струке, али се и са дужним 
поштовањем односе према другим струкама. 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Стручни тим за инклузувно образовање чине: одељењски старешина и предметни наставници, 
стручни сарадник школе, родитељ,односно старатељ детета којем је потребна додатна подршка у 
образовању и васпитању, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог 
родитеља. Стручни тим за инклузивно образовање именује директор. 
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Стручни тим за инклузивно образовање обављаће следеће послове: 

1. Прави план рада и подноси извештаје о његовој реализацији. 

2. Учествује у изради порграма образовања и васпитања. 

3. Утврђује предлог индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна додатна 
подршка у образовању и васпитању. 

4. Израђује пројекте који су у вези са програмом образовања и васпитања. 

5. Прати реализацију школског програма и индивидуалног образовног плана. 

6. По потреби обавља и друге послове у складу са законом. 

7. Сарадња са интерресорном комисијом. 

8. Сарадња са Стручним тимом за додатну подршку. 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

1. Ради осавремењивања образовно васпитног процеса и његовог организовања на основама 
савремених достигнућа у дефектолошкој теорији и пракси,  биће заступљена стална активност 
стручно педагошких органа на унапређењу наставе и даљем уклапању у нове наставне планове и 
програме. 

2. Све ове активности као и поступке унапређивања васпитно образовног рада са ученицима и 
усавршавања организације процеса наставе и професионалног оспособљавања непосредно ће 
водити Наставничко веће, пре свега кроз реализацију програма рада стручних Актива на којима ће 
се направити план стручног усавршавања а на основу понуђених семинара из Каталога програма 
стручног усавршавања запослених у образовању. 

3. Стимулисање чланова колектива на научно – истраживачки рад и објављивање публикација на 
стручно – научним скуповима. 

4. Програмирање и планирање рада (глобални и оперативни планови, писане припреме за сваки 
час), континуирано праћење и анализа програма као и сарадња са наставником у одређивању 
образовних и васпитних циљева и облика рада, биће део редовних активности наставника, 
стручних актива, Наставничког већа и директора школе. 

5. Планира се опремање учионица и радионица савременим средствима што ће омогућити 
увођење савремених наставних облика, метода и наставних принципа. 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА У 

НАСТАВИ 

У циљу успешног остваривања и унапређивања образовно васпитног рада школе неопходно је 
перманентно усавршавање наставника и стручних сарадника. 

Усавршавање наставника, васпитача и сарадника се одвија кроз: 

-  Рад Наставничког већа (предавања, анализе). 
-  Рад стручних Актива школе. 
-  Рад стручних већа наставника за подручја рада и групе предмета. 
-  Организованих облика усавршавања која организују Факултет за специјалну едукацију и  

рехабилитацију, Друштво дефектолога Р.Србије,Друштво за помоћ МНР, Друштво 
психолога, Друштво социјалних радника, Министарство просвете и друге институције. 

-  Извођење огледних часова (школа је научно наставна база Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију). 

-  Међусобне посете и размене искустава између наставника и школа. Планирана је 
једнодневна стручна екскурзија наставника школе и посета сродној образовно – васпитној 
установи, са циљем размене искустава у раду са лако ментално ометеним ученицима у 
развоју.  

- Праћење нових достигнућа и струци, дефектолошкој теорији и пракси. 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

СЕПТЕМБАР  

1. Конституисање комисије за ПО – стручни тим 
2. Сарадња са дефектолозима о спровођењу програма професионалне орјентације. 

ОКТОБАР 

1. Професионално информисање: радио и ТВ - дефектолози 
2. Одржати прво саветовање из области ПО – психолог 
 
НОВЕМБАР 
1. Професионално усмеравање са циљем реалног увида у способности. 
2. Испитивање професионалних интересовања. 
 
ДЕЦЕМБАР 
1. Информисање ученика о степенима и врстама занимања у нашим условима. 
2. Праћење ТВ и радио емисија са развијањем интересовања. 
 
ЈАНУАР  
1. Организовати ПО кутак и приказати филмове из области ПО - медијатекар 
2. Одржати друго саветовање из области ПО – психолог 
 
ФЕБРУАР 
1. Праћење ТВ и радио емисија из области ПО. 
2. Рад на информисаности: прикупљање материјала из области ПО, израда албума - 
дефектолози. 
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МАРТ 
1. Одржати треће саветовање из области ПО 
2. Саветодавни рад са родитељима поводом ПО – психолог. 
 
АПРИЛ 
1. Анкетирање интересовања за избор занимања. 
2. Испитивање општих и психофизичких способности - психолог. 
 
МАЈ 
1. Организовати посете радним организацијама - наставник ТО-а . 
2. Организовати изложбу у складу са нашим специфичностима - стручни тим 
 
ЈУН 
1. Организовати стручне екскурзије са циљем професионалног усмеравања - дефектолози. 
2 .Одржати родитељски састанак и извршити усмеравање ученика. 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Садржаји 
програма 

Активности ученика  Активности 
наставника 

Начин и 
поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Самоспознаја Ученицислушају, 
посматрају, причају, 
описују, упоређују, 
цртају, одговарају на 
питања, дискутују, 
предлажу, користе 
рачунаре, праве 
паное, сарађују у 
групи или пару. 

Наставник припрема 
материјал за 
радионице, 
организује, 
реализује 
радионице, 
информише, пише, 
црта, мотивише, 
прати активности 
ученика, подстиче на 
рад, објашњава, 
демонстрира 

радионице Ученици треба да  кроз радионице, 
тестове, интроспекцију и саветовање 
препознају своје таленте, интересовања, 
вредности, склоности и могућности; 
Општициљ ове области је 
освешћивањеличнихафинитетаи 
капацитетаученика у оквирустицања 
реалне сликеосеби. 

Информисање 
о занимањима 

Ученицислушају, 
посматрају, причају, 
описују, упоређују, 
цртају, одговарају на 
питања, дискутују, 
предлажу, користе 
рачунаре, праве 
паное, сарађују у 
групи или пару. 

Наставник припрема 
материјал за 
радионице, 
организује, 
реализује 
радионице, 
информише, пише, 
црта, мотивише, 
прати активности 
ученика, подстиче на 
рад, објашњава, 
демонстрира 

радионице Ученици треба да  истражују свет 
занимања и професија, која су знања, 
вештине и особине потребне за успешно 
бављење занимањем, какве могућности 
постоје на тржишту рада; Општи циљ ове 
области је стицање знања о различитим 
информационим понудама о школи и 
занимању, као и оспособљавање ученика 
да активно и самостално користе 
расположиве информације. 

Могућности 
школовања 

Ученицислушају, 
посматрају, причају, 
описују, упоређују, 
цртају, одговарају на 
питања, дискутују, 
предлажу, користе 
рачунаре, праве 
паное, сарађују у 
групи или пару. 

Наставник припрема 
материјал за 
радионице, 
организује, 
реализује 
радионице, 
информише, пише, 
црта, мотивише, 
прати активности 
ученика, подстиче на 
рад, објашњава, 
демонстрира 

радионице Ученици треба да  се упознају са 
могућностима за школовање - школама, 
факултетима и другим образовним 
установама и сазнају како изгледа 
школовање за њихово жељено 
занимање; Општи циљ је упознавање 
ученика са начинима информисања о 
могућностима школовања. 

Реални 
сусрети 

Ученици одлазе на 
реалне сусрете ако 
су ван школе, 
присуствују 
излагању експерата, 
постављају питања, 
учествују у неким 
практичним  
активностима. 

Наставник 
организује долазак 
експерата, 
организује одлазак 
деце у друге школе 
или установе 
(организације), води 
ученике на реалне 
сусрета, охрабрује 
ученике да 
поставлјају питања. 

Сусрети са 
експерима у 
школи и/или 
одласци у 
радионице и 
организације 

Ученици треба да  се упознају са 
представницима жељених занимања и 
радним окружењем, испробавају поједине 
радне задатке и распитују се о 
занимањима и потребном школовању; 
Општи циљ ове области је упознавање са 
светом рада и опробавање ученика у 
аутентичним систуацијама у свету рада 

Одлука о 
избору 
занимања 

Ученицислушају, 
посматрају, причају, 
описују, упоређују, 
цртају, одговарају на 
питања, дискутују, 
предлажу, користе 
рачунаре, праве 
паное, сарађују у 
групи или пару. 

Наставник припрема 
материјал за 
радионице, 
организује, 
реализује 
радионице, 
информише, пише, 
црта, мотивише, 
прати активности 
ученика, подстиче на 
рад, објашњава, 
демонстрира 

радионице Ученици треба да  боље познају себе, 
имају потребне информације и да су 
сигурнији у доношењу одлука.Општи циљ 
је оснажити ученике  да самостално 
донесу одлуку о даљем школовању и 
занимању. 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

Програм је намењен свим запосленима у установи, деци-ученицима, а такође и родитељима, а 
циљ му је да се дефинише и детектује свака врста насиља, као и да се јасно утврде процедуре и 
улоге свих актера у том процесу. Приоритетни задатак установе је да утиче на ставове о 
неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање толеранције, разумевања и 
прихватања различитости. 

Планом рада за за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно – 
образовним установама детаљније се разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или 
дешавања насиља, злостављања и занемаривања и пружа оквир за превентивне активности у 
циљу унапређења стандарда за заштиту ученика. 

Школа и дом треба да буду безбедна и подстицајна средина за све ученике. Установа дефинише 
”Програм заштите ученика од насиља” који је део годишњег програма рада школе. Чланови тима 
имају своје задатке у оквиру програма. Тим чине: Ранко Дашић, Јованка Јелић, Душанка Стевић, 
Наташа Прекодравац, Виолета Грего и Весна Ристић. 

ПОЈАМ НАСИЉА 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, 
развоја и достојанства ученика. 

Форме насиља: 

 Физичко насиље – понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања 
ученика (ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад 
оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и слично) 

 Емоционално - психолошко насиље - понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика (омаловажавање, 
етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, 
подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, застрашивање и други 
облици непријатељског понашања) 

 Социјално насиље – дискриминација и искључивање из групе и довођење у позицију 
неравноправности по било ком основу основу различитости 

 Сексуално насиље и злоупотреба ученика – укључивање ученика у сексуалну активност коју он 
не схвата у потпуности, за коју није развојно дорастао и која има за циљ да пружи уживање или 
задовољи потребе друге особе. 

1. сексуално узнемиравање – ласцивно коментарисање, додиривање, етикетирање, електронско 
насиље (СМС, ММС, Е - маил) и сл. 

2. навођење или приморавање ученика на учешће у сексуалним активностима (контактним или 
неконтактним сексуалним активностима 

3. коришћење ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације 
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- Злоупотреба ученика – све што појединац-установа чини или не чини,а што директно утиче 
или индиректно шкоди ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и 
доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на појединце или 
установу. 

- Занемаривање и немарно поступање – случајеви пропуштања установе или појединца да 
обезбеде услове за правилан развој ученика и тако наруше његово здравље, физички, 
ментални и друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца 
или стараоца тј. особе која је преузела обавезу да негује дете/ученика, да обезбеди услове 
за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и 
безбедни животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице, што 
изазива нарушавање здравља детета или физички, ментални, морални и социјални 
развој.Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите ученика/детета 
од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво. 

- Експлоатација – рад ученика у корист других особа или установе (киднаповање и продаја 
деце у сврху радне или сексуалне експлоатације) 

Насиље је вишедимензионална појава. Различити облици насиља се често преплићу и међусобно 
условљавају. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

Општи циљ овог програма је унапређење живота ученика применом: 

- мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад 
- мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у 

установи. 

Специфични циљеви у превенцији: 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

2. Подизање нивоа свести и повећавање компетенције свих укључених у живот и рад установе за 
препознавање злостављања, насиља и занемаривања. 

3.Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља. 

4. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима у 
ситуацијама када је детектовано насиље__ 

Специфични циљеви у интервенцији: 

1.Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

2.Установљавање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 
програма заштите 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља 

5. Саветодавни рад са децом која трпе насиље, врше насиље или га посматрају. 
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Задаци у области превенције и интервенције 

Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност 
насиља у својој средини а на основу: 

- учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

- заступљености различитих врста насиља 

- броја повреда 

- сигурности објекта, дворишта и сл. 

Задатке из области превенције спроводи формирани Тим за све запослене у установи, а затим и 
сви наставници и васпитачи у својим одељењима и васпитним групама, посебно на часовима 
одељењске заједнице, грађанског васпитања и васпитне области социјализација.Посебним 
протоколом дати су предлози за извршавање ових задатака.Задаци из области интервенције 
обављају се у облику интервентних активности, односно процедура и поступака интервенције у 
заштити деце од насиља. 

Критеријуми за интервенцију: 

-да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље 

-где се дешава (у установи или ван ње) 

-ко су учесници 

-облик и интензитета насиља 

У складу са проценом нивоа ризика и законском регулативом, доноси се одлука о начину 
реаговања: 

-случај се решава у установи 

-случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама(центар за социјални рад, 
МУП, и сл.) 

-случај се прослеђује надлежним службама 

КОРАЦИ -РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ: 

1. САЗНАЊЕ О НАСИЉУ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА 

Насиље се дешава (опажање или добијање информације да је насиље у току) 

-прекидање, заустављање насиља 

-обавештавање одговорне особе (одељенски старешина, групни васпитач, дежурни наставник-
васпитач) и зависно од тежине и врсте насиља- повреда одговорна особа обавештава медицинску 
службу установе 
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-смиривање ситуације 

-прикупљање информација (разговор са учесницима и другим актерима) 

-тимски се врши процена нивоа ризика и консултације у установи 

-информисање родитеља, надлежних служби (по потреби) 

-договор о заштитним мерама 

-праћење ефеката предузетих мера 

Сумња да се насиље дешава 

-обавештавање одговорне особе - чланова тима 

-прикупљање информација 

-ако је сумња неоснована прати се понашање потенцијалних учесника 

-ако је сумња потврђена врше се консултације у установи, тимски се процењује ниво ризика и 
доноси одлука о начину реаговања 

2. НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ 

Насиље се дешава (опажањем или добијањем информација да је насиље у току) 

-прекидање, заустављање насиља и обавештавање одговорне особе (чланови тима)зависно од 
тежине и врсте насиља/ повреда одговорна особа обавештава медицинску службу установе 

-одговорна особа обавештава директора или управника дома који обавештавају уколико је 
потребно МУП / хитну помоћ 

-тим за заштиту ученика прикупља информације, врше се консултације у установи о процени нивоа 
ризика и у складу са тим доноси одлука о начину реаговања 

-у складу са законима предузимају се мере према запосленом 

-спроводе се заштитне мере према ученику 

-информисање родитеља, надлежних служби (по потреби) 

-праћење ефекта предузетих мера 

Сумња да се насиље дешава 

-пријава директору 

-консултације у установи – тим за заштиту ученика скупља информације, процењује ниво ризика и 
уколико је: 
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-сумња неоснована - прати се понашање потенцијалних учесника 

-сумња потврђена - предузимају се мере према запосленом у складу са законима, предузимају се 
заштитне мере према ученику, информише се родитељ и надлежне службе (по потреби), прате се 
ефекти предузетих мера 

3. НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У УСТАНОВИ 

Насиље се дешава 

-смањивање напетости 

-консултације у установи, процена нивоа ризика и у складу са тим доноси се одлука о начину 
реаговања 

-информисање родитеља и надлежних служби по потреби 

-договор о заштитним мерама и праћење ефеката предузетих мера сумња да се насиље дешава 

-консултације у установи - тим за заштиту ученика скупља информације 

-ако је сумња основана пријављује се надлежним службама 

-ако је сумња неоснована прати се развој ситуације и преиспитује одлука 

-у сваком случају детету-ученику се пружа подршка у оквиру мреже заштите 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању обавезна је да реагује. 

У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање насиља, злостављања и 
занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система 

 

ПЛАН РАДА МЕДИЈАТЕКАРА 

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

- планирање набавке медијатечке грађе, литературе и периодичних публикација за наставнике и 
сараднике. 

II ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

- сарадња с наставницима и стручним сарадницима 

- развијање навика за чување, заштиту и руковање медијатечком грађом; 

- коришћење медијатечке грађе за наставнике и стручне сараднике; 
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- планирање набавке медијатечке грађе; 

- учешће у изради библиографија и набавци потребне литературе за остваривање предвиђених 
пројеката и тема из области стручног усавршавања и унапређивања образовно-васпитног рада; 

- припремање медијатечке грађе и других материјала за потребе редовне, додатне и допунске 
наставе, слободних активности и других облика образовно-васпитног рада; 

III ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

- уређивање и ажурирање сајта (интернет стране) школе 

- изграђивање прегледа о коришћењу грађе. 

- вођење медијатечког пословања: инвентарисање, класификација, сигнирање, каталогизирање и 
др; 

- организовање и остваривање међумедијатечке позајмице и сарадње. 

- остали информациони послови. 

IV КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

- учествовање у припремању и сакупљању материјала за школска информативна гласила; 

- остваривање сарадње са организацијама и установама у области културе, које се организовано 
баве радом с децом и омладином, посебно њиховим слободним временом (културно-уметничка 
друштва, центри за културу, народне библиотеке и друго); 

- сарађивање с новинско-издавачким кућама, радио-телевизијским центрима, филмским и 
позоришним кућама и сл. 

 

ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

3. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ  
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1. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Здравствена заштита ученика Школе за основно и средње образовање са домом “Свети 
Сава“обавља се у амбуланти школе и проистиче из програма континуиране здравствене заштите 
деце, која почиње доласком ученика у школу а завршава у адолесценцијом, тј. завршетком средње 
школе. 

Обухвата следеће: 

1. Специјална нега ментално ретардиране деце. 

2. Систематски преглед ученика од првог до осмог разреда и ученике рехабилитације. 

3. Провера вакциналног статуса. 

4. Лекарски прегледи, благовремено лечење и рехабилитација оболелих и хигијенско– дијететски 
режим. 

5. Заштита менталног здравља у сарадњи са родитељима и високоспецијализованим 
здравственим установама. 

6. Организоваће се три до четири предавања са темама из актуелне здравствене проблематике, 
као што су болести зависности (наркотици, алкохол, дуван). 

 

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

1. ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА  

I-IV разред V-VII разред 

Сазнавање о себи Свест о сличностима и разликама наших акција и осећања Препознавање 
осећања Проналажење начина за превазилажење псих. проблема 

2. ЗДРАВА ИСХРАНА (ОКТОБАР) 

I-IV разред V-VIII разред 

Време за јело - оброци Формирање ставова у погледу исхране Формирање навика у вези са 
правилном исхраном Балансирање хране са енергетским потенцијалом 

3. БРИГА О ТЕЛУ (НОВЕМБАР) 

I-IV разред V-VIII разред 

Стицање основних хигијенских навика Развијање личне одговорности за бригу о телу 
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4. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ (ДЕЦЕМБАР) 

I-IV разред V-VIII разред 

Игра Коришћење слободног времена и рекреације 

5. БИТИ ЗДРАВ (ЈАНУАР) 

I-IV разред V-VIII разред 

Потреба за одмором Спречавање инфекција 

6. БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ (ФЕБРУАР) 

I-IV разред V-VIII разред 

Основна правила о безбедности у кући, школи, заједници Безбедност у саобраћају 

7. ОДНОСИ СА ДРУГИМА (МАРТ) 

I-IV разред V-VIII разред 

СклапаЊе пријатељства са другом децом Адаптирање на промене у социјалним односима 

8. ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА (АПРИЛ) 

I-IV разред V-VIII разред 

Помоћ другима када је то потребно Спознаја физичких разлика међу половима 

9. ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ СЛУЖБИ (МАЈ) 

I-IV разред V-VIII разред 

Упознавање и први контакт са лекаром, стоматологом, медицинском сестром, здравственим 
установама, болницама, домовима здравља ОткриваЊе да одговарајуће службе пружају 
здравствену помоћ појединцу, организацији, различитим социјалним групама, заједници у целини 

10. УЛОГА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I-IV разред V-VIII разред 

Знати како сачувати здраву околину Допринети здрављу околине 
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ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 

Циљ програма је: 

а. Јачање поверења личности у саму себе, 

б. могућност каналисаног испољавања нагомилане енергије, 

в. укључивање у здраву ужу и ширу средину. 

Програм је усмерен на спречавање различитих облика понашања, који се карактеришу као 
неприлагођено понашање, а то су: 

- претерана абреакција - пражњење у виду наглих излива (за средину неоправданих) беса, 
уништавања имовине, туче, крађе, бекства, 

- претерано јако везивање за групу (најчешће вршњака или нешто старијих) са сличним 
интересовањима и проблемима,агресија окренута према сопственој личности (различити облици 
токсикоманија). 

Активности превенције ће се спроводити са три значајна субјекта: 

1. УЧЕНИЦИ: 

- информисање ученика о сопственим развојним карактеристикама и специфичним проблемима 
(путем предавања за ОЗ и кроз индивидуалне разговоре) 
- информације о болестима зависности (предавања, панои) 
- поучавање и вежбање у методама неконфликтног решавања сукоба (метод радионице) 
- упућивање на укључивање у рад секција и организација у школи, спортских друштава или других 
организација које се баве систематским окупљањем младих. 

2. РОДИТЕЉИ: 

- информисање о специфичним развојним карактеристикама и проблемима младих одређеног 
узраста 
- упућивање на суочавање са проблемом и правовремено реаговање на промене у понашању 
(упућивање на стручну помоћ). 

3. НАСТАВНИЦИ: 

- информисање о развојним карактеристикама и проблемима, 
- усмеравање на понекад запостављене васпитне циљеве (у припремама за часове редовне 
наставе посебно ће се дефинисати и инсистирати на остваривању васпитних циљева), 
- интезивирање рада секција и ученичких организација. 

Теме предавања оствариваће се према динамици датој у програму рада здравственог васпитања, 
програму стручног усавршавања и програму рада психолога, док ће се индивидуални разговори 
обављати током године. 
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Рад на превенцији малолетничке деликвенције обављаће се по следећем програму: 

1. Успостављање контакта и сарадње са установама које се баве овим проблемом (ИX). 

2. Евидентирање деце са поремећеним понашањем и отварање посебних досијеа (X). 

3. Индивидуални саветодавни рад са овом децом (ИX - ВИ). 

4. Индивидуални саветодавни рад са родитељима деце са поремећајем у понашању (X - В). 

5. Предавање за наставнике “Насиље младих“ (XИ). 

6. Трибине за родитеље или психолошке радионице (X - В). 

7. Пружање значајних информација ученицима (X - В). 

8. Групни рад или психолошке радионице са мањим групама деце која имају сличну врсту 
проблема у понашању (X - ВИ). 

Носилац послова је психолог школе у сарадњи са свим предметним наставницима (посебно 
одељењским старешинама, директором школе и родитељима ученика, као и осталим значајним 
субјектима). 

 

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ 

Како ће се део програма превенције наркоманије реализовати кроз редовну наставу, следи списак 
наставних тема по наставним предметима и разредима, погоднихза остваривање овог програма: 

I РАЗРЕД (предмет: познавање природе и друштва) 

Тематска целина: Школа и родитељски дом (развијање позитивне слике о себи међу члановима 
породице и међу децом у школи). 

II РАЗРЕД (предмет: познавање природе и друштва) 

Тематска целина: Живот и рад у породици (развијање позитивне слике о себи међу члановима 
породице). 

III РАЗРЕД (предмет: познавање природе и друштва) 

Тематска целина: Живот и рад у школи (развијање позитивне слике о себи међу друговима у 
школи). 

IV РАЗРЕД (предмет: познавање природе и друштва) 

Тематска целина: Животна заједница (човек као део природе, чување здравља). 
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V РАЗРЕД (предмет: познавање природе и друштва) 

Тематска целина: Значај биљака за човека. 

(предмет: физичко васпитање) 

Тематска целина: Развијање здравствено - хигијенских навика. 

VI РАЗРЕД (предмет: физичко васпитање) 

Тематска целина: Повезивање физичког васпитања са животом и радом (упућивање ученика у 
самосталан рад на развоју и одржавању физичке кондиције у свакодневном животу). 

VII РАЗРЕД (предмет: познавање природе и друштва) 

Тематска целина: Заштита и унапређење животне средине. 

(предмет: српски језик) 

Наставне јединице: Расправе о прочитаним књигама, филмовима, позоришним представама. 

VIII РАЗРЕД (предмет: познавање природе и друштва) 

Тематска целина: Човек, природа, друштво. 

(предмет: српски језик) 

Тематска целина: Како помоћи ученику са проблемом. 

Носиоци реализације програма превенције наркоманије су психолог школе са свим предметним 
наставницима (посебно одељењским старешинама), директором школе и родитељима ученика, 
као и осталим значајним субјектима. 

 

ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ 

Циљ програма је да помогне школској деци у усвајању знања и вештина неопходних за 
конструктивно и одговорно социјално понашање, као и решавање сукоба, који су саставни део 
живота. 

Са ученицима ће се примењивати: 

а. психолошке радионице из програма “Учионица добре воље“у којима ће се вежбати: 

- уочавање индивидуалних особености (својих и туђих), свесност разлика и прихватање разлика 
као могућности за другачије и богатије дружење, 

- јачање групне кохезије, стварање групног идентитета. 
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- упознавање са начинима настајања неспоразума у комуникацији и како се они превазилазе (на 
пример гласина), 

- активно слушање као услов успешне комуникације и квалитетних односа према људима, 

- сагледавање и артикулација властитих потреба, препрека на путу њиховог задовољења и 
сазнање да се потребе могу задовољити на различите начине, 

- уочавање последица свог понашања (кроз однос одбачених / они који одбацују), 

- различити исходи сукоба (кроз однос својих и туђих потреба), 

- стицање увида о механизмима путем којих окружење утиче на појединца и његово понашање 
(снага вршњачке групе, феномен групног притиска), 

- сагледавање једне исте ситуације са различитих страна (кроз уживљавање у туђе мисли, 
осећања, понашања), 

- упознавање природе беса и љутње и проналажење безбедних вентила за њихово пражњење (без 
угрожавања других), 

- структуру конфликта (како сукоб решити на најбољи могући начин), 

- прихватање свог дела одговорности за настали сукоб, 

- примену ненасилне комуникације. 

б. У саветодавном раду током школске године при конфликтним ситуацијама које буду 
настајале,инсистираће се на ненасилним комуникационим стратегијама и на схватању да је 
конфликт заједнички проблем обе стране у сукобу. Примењиваће се и одређене технике засноване 
на теорији и терапији Алберта Елиса. 

За наставнике су предвиђена предавања “Конфликти и шта са њима“(на нивоу Наставничког већа) 
и “Насиље младих“(на нивоу одељењског већа), као и могућност да се као сарадници укључе у 
реализацију програма “Учионица добре воље“, као и похађање семинара за водитеље овог или 
сличних програма, уколико буду организовани. Носиоци активности су психолог школе и сви 
наставници. 

Програм ће се реализовати током целе школске године. 

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

Циљ овог програма је популарисање и примена свих права која садржи Конвенција о правима 
детета (усвојена од стране Генералне скупштине Уједињених нација), а која се могу груписати у 
пет следећих категорија: 

- права на преживљавање, 

- права на заштиту, 
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- права на развој, 

- права на учешће у животу заједнице и 

- лична права. 

У оквиру примене Конвенције о правима детета, спроводиће се: 

1. Акције пропагирања порука Конвенције о правима деце и тумачење тих права: 

- акције информисања саме деце о правима деце (помоћу “Буквара дечјих права“); ове акције 
укључују: упознавање са правима деце, дискусија са децом о томе шта значе поједина права, 
расправу о својим правима и правима других, о односу између права и одговорности.... 

- акције информисања одраслих о правима деце (наставника, родитеља, представника локалне 
власти...). 

2. Акције остваривања дечјих права - акције солидарности (акције помоћи сиромашној деци и 
помоћ деци избеглицама). 

 

ПЛАН ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

У школи се налази 176 ученика и 92 запослених. С обзиром да се ученици налазе на интернатском 
смештају, те да користе уређаје и средства у радионицама и учионицама и другим просторијама, 
неопходно је да се посвети посебна пажња заштити на раду. 

Руководилац радионице је обавезан да упозна ученике на професионалном оспособљавању са 
основним захтевима из области заштите на раду који се односе на дотичну радионицу. 

У току школске године одржаваће се предавања из области заштите на раду за све запослене. 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЦИЉ ПРОГРАМА: 

Подизање и јачање еколошке свести, етике и еколошког образовања. Унапређивање и 
квалитетнија реализација образовно-васпитног програм рада. Програм је усмерен на формирање 
правилних представа и појмова о природи и заштити животне средине. Познавањем закона живе 
природе ученици развијају љубав према природи, естетске склоности и емоционално вољну 
сферу. 

ПРОГРАМ ОБУХВАТА: 

- Сређивање усвојених и пружање нових информација о актуелним питањима екологије, заштите 
околине и здравља и интеракције са природом. 

- Успостављање контаката са органима локалне самоуправе 

- Сарадња са стручним институцијама и стручним сарадницима на пољу екологије ("Еко центар", 
Завод за заштиту природе Србије, Еколошко друштво "Ендемит", Шумарски факултет. 
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- Формирање Стручног актива подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране. 

Међусобне посете и сарадња са другим школама (Обреновац, Крњача). 

- Планирање организовања такмичења за ученике подручја рада пољопривреда, производа и 
прерада хране. 

- Организовање изложбе "Чувајмо природу" и учешће на XVIII Meђународном сајму хортикултуре. 

- Учешће у акцији "Пролеће на Чукарици". 

- Учешће на изложби цвећа. поводом цветне недеље. 

- Извођење еколошких акција "Мој зелени свет" и озелењавање школског дворишта. 

- Појачана сарадња са радним организацијама "Гарден центар" и "Далија" у циљу организовања 
практичне наставе. 

- Планирање проширења и опремања радионице савременим средствима, као и постављање 
пластеника са пратећом опремом ради потпунијег извођења практичне наставе. 

 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 

На основу рада Школе, закључака са седница стручних органа школе и анализе евалуације из 
Извештаја о раду школе,  одређени су примарни задаци  

- У циљу даљег развоја школе и професионалног оспособљавања ученика, допуњаваће се опрема 
радионица за пољопривреду, графичарство, текстилство и машинство. 

- Богатити материјално – техничку опремљеност школе у сагласности са нормативом. 

- Радити на анимирању свих субјеката образовно – васпитног рада о потребама проширења 
постојећег школског простора, а посебно изградњи фискултурне сале. 

- Постојећу организацију и извођење наставе и ваннаставних активности треба даље 
осавремењивати уз примену оптималне индивидуализације и рационалну употребу постојећих 
наставних средстава.   

- Потребно је организовати додатне активности у слободно време, посебно за ученике са 
актуелним проблемима у понашању (обогаћивње играонице, формирање приручне кухиње, 
организовање боравка ученика ван установе, посете - излети - дружења). 

- Обезбедити довољан број наставника индивидуалне наставе и стручних сарадника. 

- Свеобухватније ангажовање ученика основне школе у активностима ученичке задруге, а у циљу 
благовремене и адекватне професионалне орјентације као и темељитије социјализације. 

- Постојећа наставна средства рационалније користити у настави. 
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- Побољшати сарадњу актива основне и средње  школе у циљу рационалнијег коришђења 
наставних средстава, као и у циљу реализације идеја за израду нових наставних средстава и 
дидактичког материјала у радионицама школе 

- Организовати бољу сарадњу са друштвеном средином, првенствено са локалном заједницом. 
Интензивирати комуникацију са локалном заједницом презентовњем постигнућа ученика наше 
школе у локалном листу и укључивањем у одговарајуће манифестације у непосредном окружењу.  

- Појачати сарадњу са радним организацијама у циљу организовања практичне наставе наших 
ученика, као и сарадњу са осталим социјалним партнерима у процесу професионалног развоја. 
Повезивање са социјалним партнерима у циљу запошљавања, са територија општина на којима 
живе ученици, ради њиховог интегрисања у радну и социјалну средину. 

- Обезбедити перманентно стручно усавршавање, наставника, васпитача, стручних сарадника и по 
потреби осталих чланова колектива у циљу хоризонталног напредовања (семинари, семинари за 
примену радионичарског типа рада са децом, упознавање и детаљна анализа законских обавеза 
наставника). 

- Побољшање културно - социјалног статуса ученика. 

- По добијању решења о верификацији од Министарства просвете, реализоваће се припремни 
предшколски програм. 

 

ПЛАН САРАДЊЕ САДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ У ДРУШТВЕНОЈ СРЕДИНИ 

С обзиром да се ради о школи са традицијом оспособљавања деце са посебним потребама, 
друштвена средина је од увек имала разумевања за школске проблеме и излазила јој је у сусрет. 
Нарочито је добра сарадња школе са Градским секретаријатом за образовање, Техничком школом 
из Обреновца, “ Пољопривредно хемијском школом“ из Обреновца, Домом у Сремчици, школама 
на територији општине Чукарица, Клиничким центром Чукарица и Националном службом за 
запошљавање. 

Локална самоуправа, Министарство просвете, Градски секретаријат за образовање, важније 
културне, спортске и друге организације чији ће објекти и програми бити коришћени у раду школе 
наведени су у програмима стручних актива и секција. 

Ангажовање родитеља, друштвених субјеката и хуманитарних организација у пружању помоћи 
школи, у остваривању њених задатака детаљно је разрађено у посебним деловима овог програма. 
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ПЛАН РАДА СА РОДИТЕЉИМА 

Родитељи ученика представљају веома важан фактор васпитног деловања, који помаже процес 
социјализације и рехабилитације деце и омладине са посебним потребама. Због тога је веома 
важно да одељењске, групне старешине и стручни сарадници као и директор школе, успоставе 
што чвршћу сарадњу са родитељима ученика. Педагошка сарадња и рад са родитељима 
обављаће се кроз следеће облике: 

1. Личним контактом одељењских старешина, групних васпитача и стручних сарадника. 

2. Одељењски састанци са одељењским старешинама на завршетку класификационог периода. 

3. Општи родитељски састанци на крају првог и другог полугодишта. 

4. Саветодавни рад. 

5. Ангажовање родитеља кроз Савет родитеља и Школски одбор 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Садржаји 
програма 

Активности 
наставника 

Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Помоћ 
родитељима у 
остваривању 
васпите функције 
породице 

Предавања , 
индивидуални 
разговори, разговори 
у сарадњи са 
стручним 
сарадницима 

Родитељски сатанци,групни 
разговори, индивидуални контакти, 
Дан пријема 
родитеља,Обезбеђивање и 
упућивање родитеља на литературу 

Ојачати породицу, 
указати на важност 
правилног 
функционисања 
породице; Успоставити 
добру сарадњу ради  
јединственог  деловања 
на васпитање и 
образовање деце 

Укључивање 
родитеља у живот 
и рад школе и 
њихово 
ангажовање у 
активностима од 
значаја за школу 

Анимира родитеље, 
подстиче их, 
извештава 

Заједничка израд кодекса 
понашања, израда процедура 
реаговања у случајевима вршњачког 
или било ког другог злостављања и 
малтретирања, сардње на писању 
пројеката за унапређење 
материјално техничких услова 
рада,учешће у културној и јавној 
делатности школе  

Узејамно повезивање и 
деловање школе и 
породице као услов за 
успешно остваривање  
циљева  васпитања и 
образовања деце   

Сарадња са 
родитељима на 
пољу ПО 

Оргаизује посете 
предузећима и 
радионицама у 
школи, сарађује са 
средњом школом, 
извештава 
родитеље,... 

Организовати трибине, заједничке 
посете СШ - радионицама, 
предузећима која могу да приме 
ученике 

Утицати  на правилан  
избор занимања 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Садржаји 
програма 

Активности 
ученика   

Активности 
наставника  

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

Упознавање 
запослених о 
плану и 
програму  
рада Тима 

-Ученици као 
главни учесници 
у образовању и 
васпитању 
обавезни су да 
уважавају и 
поштују 
личности 
других-ученика, 
запослених, 
родитеља. Да 
поштују правила 
установе и сва 
она акта којима 
се уређују 
њихова 
права,обавезе и 
одговорностии 

Наставник има 
кључну улогу у 
тиму; Помаже 
прилагођавању 
деце, охрабрује их 
за сарадњу са 
вршњацима, 
помаже 
родитељима у 
раду са децом код 
куће Непрестано 
приступа и мења 
свој приступ деци 
уколико има 
потребе за тим у 
складу са 
способностима, 
знањем 
интресовањима и 
потребама ученика 

-Установа може да 
укључи у тим за 
социјалну заштиту 
и представнике 
родитеља и по 
потреби 
одговарајуђе 
стручњаке (лекар, 
представник 
полиције)  

-Упућивање и стручно 
усавршавање запослених 
ради унапређивања 
компетенција ради 
благовременог уочавања и 
реаговање на насиље, 
постојање различитих 
видова насиља као и како их 
препознати. Упознавање 
осталих запослених у ком 
домену је потребна 
социјална заштита и шта ће 
све радити Тим током једне 
наставне године. Врло је 
битно истакнути да је 
заштита детета јадинствен 
процес у коме учествују 
раѕличити системи а кључна 
реч је сарадња. 

Мера 
превенције за 
стварање 
безбедне 
средине за 
живот и рад 
ученика 

 Активно 
учествују у раду 
одељенске 
заједнице, као 
чланови 
ученичког 
парламента 
посебно 
доприносе и 
учествују у 
превентивним 
активностима 

Укључује 
родитеље у 
наставу, консултује 
стручњаке кад год 
је то могуће у 
планирању, 
праћењу и 
постављању 
циљева Пропагира 
образовну 
политику којом се 
уважавају 
различитости 

Одвија се у школи 
где стручни 
сарадници уз 
сарадњу учитеља 
учествују у 
обукама које мере 
превенције треба 
користити као и 
препоѕнавање 
социјалног 
проблема 
независно од тога 
да ли га дете 
поседује или 
његова породица 

-Израда прогарама за 
заштиту ученика  
Организовање разговора, 
трибина,обука  о 
безбедности и заштити 
учениканДефиинисање 
правила понашања и 
последица кршења правила 
бРазвијање вештина 
ефикасног реаговања у 
ситуацијама насиља 
Умрежавање свих кључних 
носилаца превенције 
насиља(савет 
родитеља,школски 
одбор,ученички 
парламент,наставничко 
веће)  

Мера 
интервенције 
у ситуацијама 
када се јавља 
насиље, 
злостављање 
и 
занемаривање 
у школи 

 

Ученици 
похађају школу 
да би учили, 
развијали и 
неговали 
културу 
понашања  
уколико се 
процени да 
постоји потреба 
да се прилагоди 
обр.вас.рад 
ученик 
наставља рад 
по ИОП-у 

-Прилагођава 
наставно градиво 
могућностима и 
способностима 
сваког детета као и 
у инклузивном 
процесуОсoбa коja 
минимизира 
ефekат 
eтикетирања у 
рaзреду и један од 
оних кoји су 
зaслужни за  
друштвено 
прихватање 
индивидуалних 
разлика 

Стручни сарадници 
тада уколико је 
потребно 
извештавају ЦСР 
који на основу 
темељних 
извештаја одлазе у 
обилазак породице 
Могућ је и долаѕак 
сарадника ЦСР у 
школу где ће 
такође обавити 
разговор са 
родитељима и 
учеником и 
покушати да реше 
проблем 

-Дефинисање процедура и 
поступаказа социјалну 
заштиту и реаговање у датим 
ситуацијама   -Сарадња са 
релевантним службама и 
континуирано евидентирање            
-Саветодавни рад са 
родитељимаПружање 
помоћи ученицима са 
поремећајем у 
понашању,тј.са ученицима са 
казненим делима, 
ѕапуштеним ученицима, оних 
који долазе из 
проблематичних породица 
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КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Школа ће ради даљег унапређивања васпитно образовног рада посебну пажњу посвећивати 
културној и јавној делатности. 

ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Путем јавних средстава информисања најшира друштвена јавност упозната је са нашом школом. 
Захваљујући успешном маркетингу, појачано је интересовање за пријем ученика у школу, као и 
интересовање разних Хуманитарних организација. 

Обиласком извесних Центара за социјални рад на подручју града и Републике информисали смо и 
афирмисали нашу школу као адекватну установу за збрињавање деце и омладине лишене 
родитељског старања.Интересовање за нашу школу појачано је и од стране Комесеријата за 
избеглице. 

Тим за маркетинг својим активностима допринео је афирмацији и презентацији школе. 
Постављањем новог WEB сајта школе и повезивањем са интернетом успостављена је бржа 
комуникација са разним институцијама.Анализирајући специфичности школе, тим за маркетинг ће 
се ангажовати на успостављању нових контаката а све у циљу афирмације и презентације школе и 
хуманитарним акцијама. 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Праћење остваривања школског програма је континуиран задатак чланова школског тима са 
циљем унапређења свих сегмената школског програма. 

Праћење остваривања школског програма реализоваће се на основу неколико елемената, који ће 
се оперативно разрађивати у поступку планирања и реализације праћења: 

Садржај праћења остваривања школског програма: 

постигнуће у~еника, оствареност циљева и задатака, усклађеност циљева и задатака са 
садржајима и темама, адекватност наставних метода и облика рада, активност ученика и 
наставника, наставна средства, временска динамика, усклађеност са узрасним и развојним 
карактеристикама ученика, фактори који подржавају реализацију планираног и фактори који 
ометају реализацију планираног у школском програму. 

Начин праћења остваривања школског програма:  

различите методе и технике оцењивања ученика, мерење постигнућа ученика, ученички радови, 
мерење задовољства ученика и наставника у раду, диференцирање различитих нивоа постигнућа 
ученика и процењивање активности ученика. 

Инструмент праћења остваривања школског програма: 

- тестови, анкете, скале процене, упитници, модели евалуације, извештаји о ученицима.  
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Сарадници у тиму за праћење остваривања школског програма: 

- наставници, стручни сарадници, директор, школски тимови других школа, надзорници за 
осигурање квалитета МПС-а, родитељи, институције које су задужене за унапређивање 
праксе оцењивања и вредновања. 

Временска динамика праћења остваривања школског програма:   

- месечно, класификациони периоди, током целе године. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНИКА 

Ради што бољег и успешнијег остваривања школског програма неопходан је и рад са 
наставницима на развијању свести о битности самопроцене сопственог рада, да би се пове}ала 
објективност процене на свим нивоима. Пожељно је да сваки наставник по завршеном дану 
постави себи питања:  

Да ли је успео да оствари планиране циљеве и задатке?  
У којој мери су циљеви и задаци остварени код појединих ученика?  
Колико су и да ли су примењене методе и технике одговарале ученицима? 
Колико су се поклопиле са планираним циљевима и задацима? 
Шта би могло да се промени у циљу побољшавања наредних часова? 

Оваквим ставом према сопственом раду и оваквом оријентацијом наставник ће бити у стању и  да 
ученике осопособи за самооцењивање што је један од битних циљева наставног рада. 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

Оцењивање је у функцији праћења напредовања ученика: шта је ученик усвојио од прописаних 
циљева и задатака у односу на своје могућности и потенцијале, шта му теже иде, шта треба 
додатно подржати те се на основу тога прави план наредних активности у раду са учеником. 

Дефинисани циљеви и задаци образовања за пети, шести, седми и осми  разред, представљају 
наставницима кључни ослонац оцеwивања у контексту целовитости наставног процеса. При том ће 
нужно уважавати особености идивудуалног тока развоја и напретка појединог ученика у 
савлађивању школског програма. 

Праћење развоја и напредовања ученика обавља се на начин који обезбеђује што адекватније и 
објективније сагледавање свих аспеката. 

Наставник ће ученику континуирано и на адекватан начин (примерено учениковој способности да 
разуме и прихвати) указивати на квалитет његовог постигнућа у различитим доменима активности. 
Истовремено ће се омогућити  ученицима да развијају способност да самостално прате и оцењују 
квалитет свог рада и сопствено понашање у односу на стандарде и критеријуме и да самостално 
себе процењују и оцењују на релативно објективан начин. Тиме ће се ученици оспособити да 
активно учествују у свом развоју и образовању. 
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Формативно оцењивање има улогу подстицајне повратне информације и при том се  мора водити 
рачуна о следећем: 

- повратна информација је ефикасна када је добро увремењена, 
- она мора да буде конкретна, тј. да се односи на активности и продукте детета а не на 

личност и карактеристике особе, 
- треба да је позитивно интонирана, тј. да прво истиче оне елементе који су за похвалу, а 

потом оне елементе које би дете требало и могло да поправи улажући додатне напоре. 

У петом, шестом, седмом и осмом  разреду ученици ће бити оцењивани бројчано из свих предмета 
осим из верске наставе и гра|анског васпитања из којих се оцењују описно.  

Оцењивање из наставних предмета који захтевају посебне способности ученика вршиће се 
полазећи од способности ученика, степена спретности и умешности, а посебно ће се узимати у 
обзир ангажовање ученика. Оцењивањем се подстиче самопоуздање ученика и развој његове 
личности, као и његово активно учешће у настави и ваннаставним активностима. 

Повратне информације о напредовању ученика, остварености циљева и задатака и задовољавању 
развојних потреба ученика прикупљаће се : 

- методом посматрања (пригодно, систематско, опште и селективно), 
- анализом ученичких радова, 
- разговором са ученицима, 
- писменим испитивањем (диктати, краћи контролни задаци, неформални и стандардизовани 

тестови.....), 
- усменим испитивањем (усмено излагање ученика на задату тему, дискусијама, разговором, 

објашњавањем појава, процеса и појмова...), 

Овим ће се, код ученика, допринети развоју појма о себи, формирању реалне слике о себи, о 
ономе шта знају и умеју, о својим способностима, што је значајно за развој самопоштовања 
ученика и здравог односа према себи. 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗНАЊА 

 Образовни стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да 
поседују на крају одређеног разреда, циклуса или нивоа образовања. То су искази који нас упућују 
на знања и вештине које очекујемо код ученика на одређеном нивоу постигнућа. 

 Образовни стандарди су основа за прикупљање поузданих и ваљаних података о степену 
остварености очекиваних постигнућа и, посредно, циљева и задатака васпитања и образовања. 

Стандарди остварености задатака, односно постигнућа, одређују се тако да буду у одређеној мери 
изнад нивоа који се у датом тренутку може утврдити на основу испитивања ученика како би се на 
тај начин утицало на развој квалитета образовања. На основу испитивања постигнутог, стандарди 
се мењају и померају на више. 
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ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи уразвоју, инвалидитета и других 
разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање 
физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. ИОП је посебан 
документ којим се планира додатна подршка у обазовању иваспитању за одређено дете и ученика, 
у складу са његовим способностима и могућностима 
 
Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и 
остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољење његових 
васпитно образовних потреба. 
 
ИОП се израђује на основу педагошког профила детета и ученика, а према образовно васпитним 
потребама детета и ученика. За ученике наше школе израђује се ИОП2, односно врши се 
прилагођавање и измена садржаја образовно – васпитног рада, исхода и стандарда постигнућа 
У школи постоји тим који израђује, спроводи и евалуира индивидуалне образовне планове и 
индивидуалне планове подршке за децу која неостварују очекиване исходе образовања и 
васпитања . Одељенске старешине у сарадњи са стручним сарадницима школе континуирано 
прате постигнућа ученика, прикупљају неопходну документацију за пружање одговарајуће подршке 
у образовању и васпитању. Након детаљне опсервације и израде педагошког профила детета 
приступа се изради индивидуалног образовног плана. Родитељи као активни чланови тима 
постали су партнери у целокупном образовном процесу. 
 
Темпо рада, дневни распоред и садржај активности у областима обухваћеним ИОП-ом усклађени 
су са нивоом тренутних постигнућа и са зонама наредног развоја појединачног ученика. 
Наставни процес се спроводи коришћењем бројних савремених наставних средстава и метода. 
Истичемо употребу Монтесори материјала као наставног средства које подстиче и развија 
различите стране дететове личности. Рад на компјутеру  отвара нове могућности у раду 
усмереном ка развоју способности слушања и разумевања, подстицања способности успешнијег 
изражавања и исказивања усвојених знања. 
 
Сви ученици од првог до четвртог разреда раде по ИОП-у 2. Прилагођавање програмских садржаја 
могућностима и потенцијалима ученика врши се  за све наставне предмете. За ученике који су у 
школској 2013/2014. години завршили четврти разред  покренут је поступак при Интерресорној 
комисији, у складу са  чланом 77 Закона о основама образовања и васпитања, којим се на основу 
мишљења одељенског старешине, предметних и индивидуалних наставника, психолога, тима за 
инклузивно образовање, педагошког колегијума и других актера у васпитно образовном процесу 
ученика траже измене у наставном плану и програму, како би  се обезбедио образовно васпитни 
процес у складу са могућностима, потенцијалима и потребама  ученика, односно да се скупви 
теоријских и практичних програмских садржаја и облика рада функционално и тематски повежу у 
оквиру предмета или више предмета (чл 73 Закона о основама образовања и васпитања), односно 
настава више сродних предмета са интердисциплинарним садржајем, у складу са школским 
програмом (чл.34 Закон о основној школи) како би ти садржаји били мултидисциплинарно 
обрађени, тиме би се испунио и један од принципа школског програма – хоризонтална и 
вертикална повезаност садржаја унутар и између предмета, а у складу са потребама и 
могућностима ученика, односно како би се њиховом опажању и усвајању, као и обради приступило 
стереогностички чиме би њихов траг у искуству ученика био јачи, тиме боље упамћен и ученици 
оспособљени за практичну примену тих знања.  
 
Неопходно је изменити у односу на Национални план часове предвиђене за стране језике у другом 
образовном циклусу. Евидентна је чињеница да је у првом образовном циклусу учење страног 
језика доводило до регресије, разградње и онако оскудног појмовног фонда ученика на српском 
језику, као и код једног броја ученика изразито агресивних облика понашања. Свега неколико 
ученика првог образовног циклуса успела је да упамти неколико речи на енглеском језику које су 
сличне по звучности и значењу у српском језику. Како је реч о механички упамћеним речима, 
употребна вредност тог знања и не постоји.  
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ПРВИ РАЗРЕД 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 180 

Недељни фонд часова: 5 

 

 
Број наставне 
теме/области 

 
НАСТАВНА ТЕМА /ОБЛАСТ 

 
Број часова по 

теми 

Број часова за: 

обраду остале 
тип.часова 

I ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 73 42 31 

II ЈЕЗИК 18 7 11 

III КЊИЖЕВНОСТ 54 50 4 

IV ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 35 5 30 
 УКУПНО 180 104 76 

 

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
Разред:  Први                                         Наставни предмет: Српски језик                            Годишњи фонд часова: 180                             Недељни фонд часова: 5 

Циљеви 
 

Задаци 
Наставна 
тема/ Број 
часова 

Наставни садржаји 
Методе, *облици 
рада, **облици 

наставе 

Активности 
ученика 

Активности 
наставника 

 
-Овладавање осно 
вним законитости 
ма српског језика 
на којим ће се 
усмено и писмено 
изражавати.  
Да ученици упозна 
ју,  доживе и оспо 
собе се да тумаче 
одабранакњижевн
а дела, 
позоришна, 
филмска и друга 
уметничка остваре 
ња српске и 
светске баштине 

 
− навикавање на 
употребу књиже 
вног језика у говору 
и писању; 
− формирање 
навике за читко, 
уредно и лепо 
писање; 
− савладавање 
технике читања и 
писања на 
ћириличном писму; 

 
Основе 
читања и 
писања 
73 

 
1. Припрема за читање и писање: 
− вежбе у посматра њу; 
−вежбе у слушању 
− развијање култу ре усменог изража 
вања; 
−формирање и уса вршавање 
културе практичног комуницирања; 
− усвајање и разви јање појма речени 
це, речи и гласа; 
− аналитичка, си нтетичка и 
аналитичко-синтетичка  вежбања; 
− лексичка и синта ксичка вежбања; 
− моторичке вежбе. 
2. Почетно читање и писање: 
− увежбавање логичког читања на 
одговарајућим текстовима; 
− увежбавање гра фички правилног и 
естетски ваљаног писања. 
3. Усавршавање читања и писања 

 
Дијалошка 
Монолошка  
Демонстративна  
Рада на тексту 
Гласовна 
Гласовна  
Aналитичко-
синтетичка  
Игровна 
*Фронтални 
*Индивидуални 
*Групни рад 
*Рад у пару 
*Тријаде  
**Интерактивна 
наст. 
**Индивидуализова
на настава 
 

 
Играње 
 
Посматрање 
 
Уочавање 
 
Поређење 
 
Описивање 
 
Разговор 
 
Излагање 
 
Илустровање 
 
Писање 
 
 

 
Организује 
наставни процес. 
 
Планира.  
 
Усклађује рад са 
индивидуалним 
способностима 
ученика. 
 
Припрема наста 
вне материјале. 
 
Води наставни 
процес. 
 
Користи 
информационе 
технологије. 
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− усвајање прави 
лног изговарања 
гласова, гласовних 
скупова, речи, 
реченица; 
− стицање језичке 
писмености; 
− упознавање 
језичких појава и 
појмова, овлада 
вање нормативном 
граматиком и 
стилским могућно 
стима српског 
језика; 

 
Језик 
18 

 
1. Граматика: 
−препознавање реченица, реч, глас, 
слово;  
- уочавање улоге гласа  у разли 
ковању значења речи; 
−разликовање реченице као 
обавештења, пита ња и заповести 
изговором и препо знавањем у 
тексту; 
−изговор гласова ч, ћ, ђ, џ, х и р. 
2. Правопис: 
−употреба великог слова на почетку 
реченице, у писа њу личних имена и 
презимена, имена 
насеља(једночлана) 
−правилно потписи вање(име па 
прези- ме ) 
− употреба тачке на крају реченице; 
− место и функција упитника и 
узвични ка у реченици 
 

 
Рада на тексту 
Писаних радова 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна  
Хеуристичка 
Истраживачки рад 
ученика 
Игровна  
Гласовна   
аналитичко – 
синтетичка 
Индукција 
Дедукција 
*Фронтални 
*Индивидуални 
*Групни рад 
*Рад у пару 
*Тријаде 
**Проблемска 
настава 

 
Читање 
 
Анализа 
 
Синтеза 
 
Стварање 
 
Приказивање 
 
Процењивање 
 
Решавање  
Проблема 
 
Евалуација 
 
Практиковање 
 
Примена 
 
Праћење 
 
Слушање 
 
Глума 
 
Имитирање 
 
Опонашање 
 
Певање 
 

 
Објашњава.  
 
Посматра. 
 
Анализира. 
 
Бележи.  
 
Мотивише. 
 
Охрабрује. 
 
Усмерава.  
 
Прати рад  
ученика. 
 
Процењује.  
 
Оцењује. 
 

 
− поступно увође ње 
у доживљава ње и 
разумевање 
књижевног текста; 
− уочавање врста 
књижевних дела 
према захтевима 
програма; 
− усвајање осно 
вних књижевно 
теоријских и 
функционалних 
појмова; 
− развијање осе 
ћања за аутенти чне 
естетске вредности 
у књиж евној 
уметности; 
 
 
 
 
 

 
Књижевно
ст 
54 

 
1. Читање текста: 
− правилно и течно читање наглас ре 
чи, реченица и кра тких текстова – 
про вера разиумевања прочитаног; 
− читање дијало шког текста – 
индивидуално и по улогама; 
− увођење ученика у читање у себи; 
− активно слушање уметничког 
читања текста. 
2. Тумачење текста: 
− текстови из лекти  ре (листа 
обавезних текстова из Просве тног 
гласника и изборни текстови) 
− уочавање насло ва, имена аутора, 
садржаја и илустра ција у књизи; 
− уочавање просторних и временских 
односа и битних поједи ности у 
описима бића и природе; 
− уочавање главних ликова, њихових 
особина и поступака; 
− запажање основних емоцио налних 
стања; појмови добро, зло; 
 

 
Рада на тексту 
Писаних радова 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна  
Хеуристичка 
Игровне активности 
ученика 
Метода графичких 
радова  
Гласовна 
аналитичко – 
синтетичка 
Индукција 
Дедукција 
Комбинована 
метода Радионице 
*Фронтални 
*Индивидуални 
*Групни рад 
*Рад у пару 
*Тријаде  
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− васпитавање 
ученика за живот и 
рад у духу хумани 
зма, истинољуби 
вости, солидарно 
сти и других мора 
лних вредности; 

 
− одговори на пита ња о прочитаном 
садржају; 
− усвајање књиже вних и функциона 
лних појмова. 
3. Књижевни појмови 
Лирика: 
−  песма, стих, строфа, 
− основно осећање. 
Епика: 
− прича, догађај, 
−  место и време збивања; 
− књижевни лик – изглед, особине и 
поступци; 
− пословица, загонетка – 
препознавање. 
Драма: 
− драмска игра; 
− драмска радња. 

 
**Проблемска 
настава 
**Кооперативно 
учење  
**Диференцирана 
настава 

 
-оспособљавање за 
усмено и писмено 
препри чавање, 
причање и 
описивање према 
захтевима програма; 
− развијање љу 
бави према мате 
рњем језику и  
 
 
потребе да се он 
негује и унапре ђује; 
− развијање 
патриотизма у духу 
мира, култу рних 
односа и сарадње 
међу људима. 

 
Језичка 
култура 
35 

 
1. Основни облици усменог и 
писменог изражавања: 
− препричавање; 
− причање о догађајима и 
доживљајима; 
− описивање предмета. 
2. Усмена и писмена вежбања: 
− ортоепске вежбе; 
− ортографске вежбе; 
− диктат; 
− лексичке вежбе; 
− синтаксичке вежбе; 
− одгонетање и решавање ребуса; 
− казивање напамет научених 
текстова (лирских и епских); 
− сценско импро визовање драмског / 
драматизованог текста; 
− служење речни ком и стварање 
сопственог речника; 
− конвенционални језички стандарди 
у усменом општењу  – употреба речи 
Ви из поштовања и учтивости; 
− писање честитке; 
− израда  домаћих писмених 
задатака (до пет) и њихова анализа 

 
Рада на тексту 
Писаних радова 
Дијалошка 
Монолошка 
Метода графичких 
радова 
Демонстративна  
Хеуристичка 
Игровна 
Гласовна   
аналитичко-
синтетичка 
*Фронтални 
*Индивидуални 
*Групни рад 
*Рад у пару 
*Тријаде 
**Индивидуализова
на настава 
 
**Диференцирана 
настава 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 
 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, демонстративно- илустративна, 
објашњење,  усмено изражавање, посматрање, 
метода графичких радова, метода писаних 
радова, хеуристичка, текстуална 

Фронтални, групни, индивидуални Уџбеници, припремљен материјал, листићи, дечја 
штампа,  ученичке свеске, графофолија, честитке, 
разредна и дечја илустративна 
словарица,пригодни текстови 

 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
-прати, усмерава, вреднује, стзвара 
ситуацију, сугерише, подстиче, 
дискутује, анализира, наводи на 
повезивање и примену знања 

 
- посматра, разговара о посматра ном, 
ради на илустрованим слова рицама, 
црта, чита, израђује фризо ве, 
рецитује, драматизује, смишља приче, 
користи дечју штампу и непо знате 
текстове, слуша, практично 
комуницира, ређа слагалице од слова 
и слика, слободно и усмерено 
 
препричава,прича, описује на осно ву 
онога што је видео, доживео, осетио, 
саставља реченице, прави самостални 
речник, пише честитке, писма, пише по 
диктату и аутодиктат. 
 

 
- вођење ученичког картона, вежбе, 
тестови знања, разговор, контролне 
вежбе, посматрање ангажованости 
на часу, ученички радови, и 
продукти ученичких активности, 
домаћи задаци, писмени радови, 
илустрације, рад на тексту, 
препричавање,  
 
драматизација, тематске дискусије 

 
- Свет око нас, Музичка култура, 
Ликовна култура, Математика, 
Народна традиција, Грађанско 
васпитање, Чувари природе, 
Физичко васпитање 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

образовни стандарди 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1.Говорна 
култура 

 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: 
-уме да започне разговор 
-учествује у њему и оконча га 
-пажљиво слуша своје саговорнике 
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћиинформативни текст 
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему, држи се теме 

2.Вештина 
читања и 

ра 
зумевања 
прочитаног 

 

 
1СЈ.1.2.1. влада основном техником  
читања ћириличког текста 
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна  
питања у вези са текстом 
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему  
текста 
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста  
на основу задатог критеријума: 
да ли му се допада, да ли му је  
занимљив; да ли постоји сличност 
између ликова и ситуација из текста  
и особа и ситуација које су му 
познате; издваја речи које су му непознате 

 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне  
закључке у вези са текстом 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од  
небитних информација; одређује 
следдогађаја у тексту 
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао 
текста и његову намену 
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закљу чке 
на основу текста 
1СЈ.2.2.9. издваја делове  текста који су 
му нејасни 
 

 
СЈ.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) 

3. Писано 
изражавање 

 

 
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима 
ћирилице 
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу  
великим словом, завршава је 
одговарајућим интерпункцијским  
знаком 
1СЈ.1.3.4. употребљава велико  
слово приликом писања личних 
имена, назива места(једночланих),  
назива школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне 
структуре 
1СЈ.1.3.7. препричава кратак  
једноставан текст 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд  
речи (у односу на узраст); 
правилно их употребљава 

 
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним 
реченицама; 
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 
организује око основне идеје текста 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак нарати вни 
текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак  
дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи приме рен 
узрасту; 
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једно ставан 
образац са  основним 
подацима о себи (име,презиме,  
име родитеља, година рођења, 
адреса, телефон; школа, разред, 
одељење) 
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4.Граматика и 
лексикологија 

 
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте рече ница по 
комуникативној функцији 
(обавештајне,упитне, узвичне,  
заповедне) и по потврдности / одричности 
(потврдне и одричне) 
( ПОДОБЛАСТ ЛЕКСИКОЛОГИЈА) 
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију 
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и  
фразеологизама који се употре бљавају у 
сваконевној комуникацији (у кући, школи и 
сл.) 
 

  

5.Књижевност 

 
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне  
родове на основу формалних 
одлика поезије, прозе и драме 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне  
врсте (бајку и басну) 
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и  
ликове (који су носиоци радње) у 
књижевно - уметничком тексту 
1СЈ.1.5.4. одређује време и место  
дешавања радње у књижевно - 
уметничком текст 

 
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне  
форме (кратке народне умотворине 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: _Први_                          Наставни предмет: _Енглески Језик_                            Годишњи фонд часова:  _72_                 Недељни фонд часова: _2__ 

Тематски садржај програма 
 

Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Unit 1 
My school 8 

 
У насавној јединици „Моја 
школа“ ученици ће научити 
да се поздраве и упознају, 
односно да се представе; 
тражиће и даваће 
информације о годинама; 
бројаће до 10 и научиће да 
се извине и захвале 
 

 
Усвајање лексике 
везане за 
школу,учионицу, 
бројеве, школске 
активности. 

 
Развијање 
позитивног 
осећања према 
језику који се 
учи, основне 
комуникативне 
компетенције 
на енглеском 
језику 
 

 
Поздрављање, 
представљање, 
упознавање, 
инфомације о 
годинама; 
извињавање и 
захваљивање 

 
Ученици треба да науче фразе 
поздрава – good morning, good 
afternoon… Представљања My 
name is… What`s your name. Науче 
присвојне придеве, бројеве до 10, 
идентификују и именују предмете у 
учионици. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

тпр, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални Лутка, лопта, ЦД, сликовница, играчке, флеш 
картице, радна свеска, постер 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 

 
понављање 
показивање 
рецитовање 
певање 
кратки дијалози 
игре погађања 
физичке активности 
цртање на табли и у Радној 
свесци 
драматизација дијалога 

 
Именовање предмета из 
непосредног окружења, коришћење 
назива боја, употреба бројева уз 
називе предмета у учионици, 
коришћење предлога и описивање 
положаја предмета у простору; 
реагује на инструкције везане за 
односе у простору. Употреба 
вокабулара у кратким изразима. 
Начини евалуације: посматрање, 
сликовни диктат, разговор, ученички 
радови, константне белешке о 
напредовању. 
 

 
математикиа, ликовна култура, 
физичко васпитање, свет око нас. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: _Први_                          Наставни предмет: _Енглески Језик_                            Годишњи фонд часова:  _72_                 Недељни фонд часова: _2__ 

Тематски садржај програма 
 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Unit 2 
My friends 8 

 
У наставној јединици „Моји 
пријатељи“ ученици ће 
научити: да именују 
играчке, кућне љубимце, 
боје, бројеве до 20 и 
тренутне активности; да 
траже и дају информације о 
поседовању; да дају и 
извршавају наредбе 
 

 
Усвајање нових 
лексичких и 
граматичких 
структура 
везаних за тему 
другова и 
другарства. 

 
Развијање 
позитивног 
односа према 
школи, 
наставницима, 
друговима и 
дружењу са 
њима 

 
Именовање 
играчака, 
препознавање и 
именовање боја, 
бројење до 20, 
давање и 
извршавање 
наредби. 

 
Ученици постављају питања и 
дају одговоре о предметим у 
учионици, користе бројеве од 
10 до 20, игре везане за боје, 
песмице и рецитације о школи. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

ТПР, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални ЦД, сликовница, играчке, флеш картице, 
радна свеска, постер, разнобојни балони, 
разнобојне мале играчке, креде у боји 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, однoсно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 

 
слушање описа слике уз 
показивање 
слушање кратких дијалога уз 
понављање 
рецитовање и певање уз 
гестикулацију 
игре с бројевима 
физичке активности 
цртање 
бојење 
драматизација дијалога 
 

 
Коришћење израза код 
представљања и упознавања, 
давање информација о идентитету, 
реаговање на инструкције, 
разликовање и именовње бројева и 
основних рачунских операција. 
Употреба назива дечјих играчака и 
активности после школе. Начини 
евалуације: посматрање, разговор, 
сликовни диктат, диктат са 
бројевима. 

 
физичко васпитање, математикиа, 
свет око нас, српски јеѕик, ликовна 
култура. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: _Први_                          Наставни предмет: _Енглески Језик_                            Годишњи фонд часова:  _72_                 Недељни фонд часова: _2__ 

Тематски садржај програма 
 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Unit 3 
My family8 

 
У наставној јединици „Моја 
породица“ ученици треба 
да науче да: именују 
чланове породице и делове 
главе и лица; опишу 
чланове породице и 
тренутне активности; 
изврше наредбе и да траже 
и дају информације о 
поседовању и броју. 
 

 
Презентација и 
обрада лексике у 
вези теме 
породица. 

 
Неговање пози 
тивног односа 
унутарпородице, 
присни односи са 
њеним чла 
новима и развија 
ње љубави 
према њима. 

 
Именовање и 
описивање 
чланова 
породице и 
тренутних 
активности 

 
Представљње чланова своје 
породице This is my… Her/his 
name is… Описивање себе и 
чланова породице, активности 
чланова породице What are they 
doing. 

 
 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

ТПР, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални ЦД, сликовница, креде у боји, флеш картице, 
радна свеска, постер 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 
Даје упутства 
 

 
слушање уз показивање 
слушање уз понављање 
рецитовање 
певање 
слушање и понављање кратких 
дијалога 
игре погађања боја, бројева, 
личности и активности 
тотални физички одговор 
цртање, бојење 
 

 
Употреба вокабулара везаног за 
породицу у кратким изразима и 
реценицама; коришћење присвојних 
заменица за изражавање 
припадности. Начини евалуације: 
посматрање, разговор, ученички 
радови, константне белешке о 
напредовању, сликовни диктат. 

 
математикиа, свет око нас, музичка 
култура. 

 
 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

81 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: _Први_                          Наставни предмет: _Енглески Језик_                            Годишњи фонд часова:  _72_                 Недељни фонд часова: _2__ 

Тематски садржај програма 
 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Unit 4 
Festivals 10 

 
У наст. јед. 
„Празници/Прославе“ 
ученици ће научити да: 
честитају рођендан, Божић 
и Нову годину; захвале 
приликом примања 
поклона; траже и дају 
информацију о рођендану; 
изразе емоције и жеље; 
идентификују временске 
прилике и изразе став у 
вези са игром и играчкама. 
 

 
Упознавање 
ученика са 
културолошким 
разликама 
прославе 
празника Божића, 
Нове године и 
рођендана код 
нас и у земљама 
енглеског 
говорног 
подручја. 
 

 
Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за 
прославе 
празника. 
Изражавање 
среће давањем и 
примањем 
поклона. 

 
Честитање 
празника, 
примање и 
давање поклона, 
захваљивање, 
изражавање 
емоција и жеље 

 
Употреба речи везаних за 
празнике, поклоне A birthday 
cake, present, candle… 
Идентификација временских 
прилика. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

ТПР, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални 
ЦД, сликовница, играчке, флеш картице, 

радна свеска, постер 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 
Даје упутства 

 
слушање и понављање дијалога 
слушање и понављање песама 
слушање и понављање 
рецитација 
певање 
рецитовање 
описивање слике 
прављење честитки 
цртање и бојење 
игре погађања 
драматизација дијалога 

 
Реаговње на инструкције, 
именовање назива празника и 
изражавање честитки и захвалности, 
изражавање жеље, допадања и 
недопадања. Именовање предмета 
који се цртају и лепе, коришћење 
предлога за опис јелке, украса и 
поклона. Начини евалуације: 
посматрање, разговор, ученички 
радови и самостална излагања, 
сликовни тестови за евалуацију и 
самоевалуацију, сликовни диктат. 

 
ликовна култура, верска настава, 
свет око нас, музичка култура, 
грађанско васпитање. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
Разред: _Први_                          Наставни предмет: _Енглески Језик_                            Годишњи фонд часова:  _72_                 Недељни фонд часова: _2__ 

Тематски садржај програма 

 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Unit 5 
My home 12 

У наставној јединици „Мој 
дом“ ученици треба да 
науче да: именују просто 
рије у стану, делове 
намештаја и активности у 
различитим просторијама 
стана; препознају просто 
рне односе; траже и дају 
инфорјмације о хроноло 
шком времену (само пуни 
сати). 

Усвајање лексике 
на тему куће, 
просторија у 
кући, делова 
намештаја. 

Развијање 
љубави према 
свом дому и свом 
животном 
окружељу. 

Именовање 
просторија у стану 
и делова 
намештаја, 
различите 
активности у 
просторијама 
стана. 

Казивање времена It`s five 
o`clock… Препознавање 
просторних односа употребом 
предлога: in, on, under. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

ТПР, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални 
ЦД, сликовница, играчке, флеш картице, 

радна свеска, постер 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 
Даје упутства 

 
слушање и понављање прозног 
текста уз показивање 
слушање и понављање дијалога 
слушање и понављање песама и 
рецитација 
певање уз гестикулацију 
цртање и бојење 
израда цртежа и апликација 
делова намештаја за постер 
игре погађања 
извршавање наредби 
драматизација дијалога 
 

 
Препознавање и именовање делова 
намештаја, просторија и активности 
у дому, учествовање у разговору у 
складу са темом, способност 
самосталног излагања, опис 
илустрације или састављање приче. 
Начини евалуације: праћење и 
посматрање, сликовни диктат, 
разговор, ученички радови, 
константне белешке о напредовању, 
тестови за евалуацију и 
самоевалуацију 

 
математикиа, ликовна култура, 
физичко васпитање, свет око нас, 
музичка култура. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
Разред: _Први_                          Наставни предмет: _Енглески Језик_                            Годишњи фонд часова:  _72_                 Недељни фонд часова: _2__ 

Тематски садржај програма 

 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Unit 6 
Food 10 

 
У наставној јединици 
„Храна“ ученици треба да 
усвоје следеће: да именују 
основне прехрамбене 
намирнице, воће и поврће, 
прибор за јело и оброке; да 
изразе глад и жеђ, став у 
вези са храном; да траже 
информације о храни; да 
понуде храну и да прихвате 
или одбију понуду 

 
Усвајање лексике 
на тему о храни 
(нами рнице, 
воће, поврће), 
прибор за јело, 
употреба 
модалног глаго 
ла can и Simple 
Present Tense-a 
за уобичајену 
радњу 
 

 
Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за тему 
хране, навике 
везане за храну и 
културно 
понашање за 
столом. 

 
Именовање 
основних 
прехрамбених 
намирница, 
прибора за јело, 
оброка,изражава 
ње осећања глади 
и жеђи, тражење 
инфор мација о 
храни. 

 
Употреба језичких структура у 
вези хране I am hungry/thirsty; 
I like…/ I don`t like…  
Can I have a...? / Here you are. 
What do you like to drink/eat? 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

ТПР, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални ЦД, сликовница, играчке, флеш картице,  
радна свеска, постер 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 
Даје упутства 

 
слушање и понављање прозног 
текста уз показивање 
слушање и понављање песама и 
рецитација 
слушање и понављање дијалога 
певање  
рецитовање 
игре погађања 
извршавање наредби 
цртање, бојење 
драматизација дијалога 
 

 
Учешће у активностима на часу, 
коришчење израза везаних за храну, 
изражавање допадања и 
недопадања; реаговање на инстру 
кције; учествовање у разговору у 
складу са задатом темом, залагање 
у групним активностима. Начини 
евалуације: посматрање, сликовни 
диктат, разговор, ученички радови, 
константне белешке о напредо вању, 
тестови за евалуацију и 
самоевалуацију. 
 

 
грађанско васпитање, ликовна 
култура, музичка култура, свет око 
нас. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
Разред: _Први_                           Наставни предмет: _Енглески Језик_                            Годишњи фонд часова:  _72_                       Недељни фонд часова: _2__ 

Тематски садржај програма 

 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Unit 7 
Clothes 10 

 
У наставној јединици 
„Одећа“ ученици треба да 
усвоје следеће: да именују 
делове тела, делове одеће 
и радње у вези с одећом; да 
описују своју и туђу одећу и 
одећу (именовање 
предмета, боје и величине) 
да изразе став у вези с 
одећом и осећање 
хладноће или топлоте; да 
траже дозволу и да се 
захвале. 
 

 
Обрада нових 
лексичких 
структура 
везаних за тему 
одеће, делова 
тела. Увођење 
The Present 
Continuous Tense 
за тренутну 
радњу. 

 
Развијање 
комуникативне 
функције за 
изражавање 
ставова о 
изгледу одеће 
или обуће 

 
Допадање или 
недопадање, 
изражавање става 
у вези са темом, 
осећање топлоте, 
хладноће. 

 
Употреба структура:  
Put on/take off your… 
I am cold/hot. 
I am wearing… 
I like… / I don’t like… 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

ТПР, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални ЦД, сликовница, играчке, флеш картице, радна 
свеска, постер 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 
Даје упутства 

 
слушање и понављање прозног 
текста уз показивање 
слушање и понављање песама и 
рецитација 
слушање и понављање дијалога 
певање  
рецитовање 
игре погађања 
извршавање наредби 
цртање, бојење 
драматизација дијалога 
 

 
Реаговање на инструкције 
наставника; показивање и 
именовање делова тела и одеће. 
Употреба новог вокабулара у 
кратким дијалозима и за самостално 
описивање илустрација; активност у 
групи. Начини евалуације: 
посматрање, сликовни диктат, 
разговор, процена, константне 
белешке о напредовању. 

 
грађанско васпитање, ликовна 
култура, физичко васпитање, свет 
око нас. 
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Тематски садржај програма 

 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 8 
I live here 6 

У теми „Овде живим“ 
ученици треба да: траже и 
дају обавештења о преби 
валишту; именују објекте у 
ближој и широј околини; 
препознају домаће идивље 
животиње; препознају оно 
матопеју; опишууобичајене 
и тренутне радње; траже 
дозволу и захвале. 

Увођење лексике 
о средини 
живљења и 
именовање 
предмета из 
непосредног 
окружења: 
градска средина, 
сеоска средина 

Развијање 
љубави према 
животињама 
(кућним 
љубимцима), 
брига и нега 
домаћих и 
дивљих 
животиња 

Тражење и дава 
ње обавештења 
о пребивалишту, 
именовање 
објеката у околи 
ни, препознава 
ње и именовање 
дивљих и дома -
ћих животиња. 

Употреба граматичких структура: 
Where do you live? 
This is a big city / a small village. 
I go there by bus / car… 
This is a hen… 
This is a monkey… 
Описивање домаћих и дивљих 
животиња употребом придева: 
fast, slow, funny, dangerous. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
ТПР, аудио-лингвална, комуникативна Фронтални, групни, индивидуални ЦД, сликовница, играчке, флеш картице, радна 

свеска, постер 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно 
објашњава 
Демонстрира 
Поставља (логичка) питања 
Показује на илустрацији 
Даје упутства 

 
слушање и понављање прозног 
текста уз показивање 
слушање и понављање песама и 
рецитација 
слушање и понављање дијалога 
певање 
рецитовање 
игре погађања 
извршавање наредби 
цртање, бојење 

 
Именовање предмета из 
непосредног окружења, градске и 
сеоске средине – називи животиња, 
превозних средстава итд. Реаговање 
на инструкције, активност у групи, 
правилно интонирање реченице, 
употреба новог вокабулара у 
кратким реченицама. Начини 
евалуације: посматрање, сликовни 
диктат, разговор, процена, 
константне белешке о напредовању. 
 
 

 
математикиа, ликовна култура, 
физичко васпитање, свет око нас, 
српски језик, грађанско васпитање, 
музичка култура 
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МАТЕМАТИКА 

Годишњи фонд часова: 180 

Недељни фонд часова: 5 

 Назив теме 

 

Број часова 

обрада ост. обл. Укупно 

I ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА 4 6 10 

II КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ПРЕМА СВОЈСТВИМА 2 4 6 

IIII ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 5 9 14 

IV ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 57 87 144 

V МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 2 4 6 

 УКУПНО 70 110 180 

 

 
 
 
 
 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: _Први_                             Наставни предмет: _Математика_                               Годишњи фонд часова:  _180_                     Недељни фонд часова: _5__ 

Тематски садржај 
програма 

 
Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1. ПРЕДМЕТИ У 
ПРОСТОРУ И ОДНОС 
МЕЂУ ЊИМА   (10) 
 
2. КЛАСИФИКАЦИЈА 
ПРЕДМЕТА ПРЕМА 
СВОЈСТВИМА   ( 6 ) 
 
3. ЛИНИЈА И ОБЛАСТ                 
(14) 
 
 

Да ученици усвоје елеме 
нтарна знања која су 
потребна за схватање 
појава и зависности у 
животу и друштву; да 
оспособи ученике за 
примену усвојених 
математичких знања у 
решавању разноврсних 
задатака из животне 
праксе, за успешно 
настављање 
математичког  

-успешно 
одређују положај 
предмета према 
себи и предмета 
према предмету  
-ученици треба 
да препознају и 
исправно именују 
облике предмета                  
-препознају, раз 
ликују и исправно 
именују површи и 
линије;                  

-да развија уче никову 
спосо бност посма трања 
, опажања и логичког, 
крити чког, стваралач ког 
и апстрактног мишљења            
-да развија култу рне, 
радне ,ети чке и естетске 
навике ученика, као и 
математи чку 
радозналост у 
посматрању и изучавању 
природних појава                   
-да оспособи ученике за  

-да ученици сти чу 
знања неопходна за 
разумевање 
квантитативних и 
просторних односа 
и законитости у 
разним појавама у 
природи, друштву и 
свакодневном 
животу                     
- да ученици стичу 
основну математи 
чку културу потре  

-разликује изнад, 
испод,лево, десно                                            
-именује геометријске 
фигуре-разликује и 
именује криве и праве 
линије                                  
- уочава дужи и праве 
-разликује и упоређује 
предмете по боји, 
величини, облику, дужини, 
ширине и висини                              
-разликује појам елемента 
скупа                                                       
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4. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 
ДО 100  (144) 
 
 
5. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ (6) 

 
самообразовања; као и да 
допринесе развоју 
менталне способности, 
формирању научног 
погледа на свет и 
свестраном развитку 
личности ученика 

 
разликовати и 
именовати тачку, 
дуж и линију         
-да ученици 
усвоје основне 
чињенице о 
скуповима, 
релацијама и 
пресликавањима; 
-да ученици са 
владају основне 
операције с при 
родним ,целим, 
рационалним и 
реалним броје 
вима,као и осно 
вне законе тих 
операција              
-упознају метар, 
динар и пару 

 
прецизност у  цртању и 
геометријским 
конструкцијама    -да 
оспособе ученике за 
прецизност у мерењу;             
- да изграђују позитивне 
особине ученикове 
личности као што су: 
упорност,систематилност 

 
бну за откривање 
улоге и примене 
математике у 
различитим 
подручјима  
човекове 
делатности 
(математичко 
моделовање ),за 
успешно наста 
вљање образова 
ња и укључивање у 
рад                        
-посматрањем и 
цртањем упознају 
тачку и дуж и стекну 
умешност у 
руковању лењиром                
-да интерпрета 
цијом математи 
чких садржаја и 
упознавањем 
основних 
математичких 
метода допринесе 
формирању 
правилног погледа 
на свет и свестра 
ном развитку 
личности ученика      
-да ученицима 
омогући разумева 
ње одговарајућих 
садржаја приро 
дних наука и 
допринесе радном 
и политехничком 
васпитању и 
образовању 

 
-правилно црта и приказује 
скупове                                         
-чита, пише и упоређује 
бројеве до 100                                          
-сабира и одузима до 100                     
-решава једноставне 
текстуалне задатке са две 
операције                                          
-одређује непознат број                   
-разликује вредност 
новчаница     -мери 
дужину:стопом, кораком...     
-познаје метар, 
дециметар, центиметар 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Демонстративна, писаних радова, графичка, 
дијалошка, илустративна, објашњења, 
хеуристичка, показивања, монолошка 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, радна свеска, прибор,модели 
геометријских тела и облика, играчке, 
припремљени  листићи, графофолија, канап, 
наставни листићи, жетони, апликације 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Упоређује, мери и процењује, наводи 
на повезивање и примену знања, 
подстиче на логичко мишљење, 
усмерава, наводи, ствара ситуацију, 
сугерише, поставља проблем, 
подстиче, дискутује, анализира, 
мотивише, координира, усмерава, 
наводи, ствара ситуацију 

Посматра, уочава, именује, повезује, 
упоређује, открива релације и 
изражава их, закључује, групише, 
проверава, математички се 
изражава, пребројава, броји, сређује 
по редоследу, рачуна, мери и 
процењује, примењује стечена 
знања, прави моделе 

Писмени задаци, тестови знања, 
контролне вежбе, посматрање 
ангажованости на часу, ученички 
радови, продукти ученичких 
активности, домаћи задаци 

Српски језик, природа и друштво, 
ликовна култура, музичка култура, 
физичко васпитање, чувари природе, 
народна традиција 

 
 

 
 

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА МАТЕМАТИКУ 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ НИВОИ ПОСТИГНУЋА 
 

СТАНДАРДИ 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ 
ЊИМА 

ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни 
(квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, 
полуправа). 

 
СРЕДЊИ НИВО 

 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских 
објеката у равни. 

НАПРЕДНИ НИВО 
 

 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 
 

ОСНОВНИ НИВО 
 

 

СРЕДЊИ НИВО 
 

 

НАПРЕДНИ НИВО 
 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ПРЕМА 
СВОЈСТВИМА 

ОСНОВНИ НИВО 
 

 

СРЕДЊИ НИВО 
 

 

НАПРЕДНИ НИВО 
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ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

ОСНОВНИ НИВО 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да 
упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој 
бројевној полуправoj.     
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави 
израз са једном рачунском операцијом. 

СРЕДЊИ НИВО 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева 
(паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи 
број) и разуме декадни бројни систем.                                              
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза.        
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две 
операције.                                                           
1МА.2.1.5. уме да решава једначине 

НАПРЕДНИ НИВО 

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у 
решавању проблемских задатака.                       
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и 
одузимања и уме да их примени 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

ОСНОВНИ НИВО 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним 
ситуацијама.                                            
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле 
и дијаграме 

СРЕДЊИ НИВО 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим 
ситуацијама.                                      
1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички 
или табеларно у решавању једноставних задатака и уме 
графички да представи дате податке. 

НАПРЕДНИ НИВО 
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СВЕТ ОКО НАС 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред:   ПРВИ                       Наставни предмет:   СВЕТ ОКО НАС                                           Годишњи фонд часова:   72                       Недељни фонд часова 2   
Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1.ЈА И 
ДРУГИ   20 
 
 
2.ЖИВА И 
НЕЖИВА 
ПРИРОДА 20 
 
 
3.ОРЈЕНТАЦ
ИЈА У 
ПРОСТОРУ 
И ВРЕМЕНУ 
20 
 
 
4.КУЛТУРА 
ЖИВЉЕЊА 
12 
 
        

 
Циљ наставног 
предмета свет 
око нас јесте да 
ученици 
упознају себе, 
своје окружење 
и развију 
способности за 
одговоран 
живот у њему 
 

 
-препознати и уважити слично 
сти и разлике међу поједино 
стима, препозна ти своје 
жеље, интересовања, 
именовати групе којима 
припада, описати своју 
породицу, обича је и празнике              
-оспособљавати их за 
разликова ње биљака и 
животиња различитих 
станишта             
-да уочавају разлике и 
сличности међу живим 
бићима на основу уоче них 
особина        
 -развијање основних појмова 
о живој и неживој природи             
-развијање осно вних појмова 
о сналажењу у простору и 
времену                  -стицање 
елементарних знања о крета 
њу у различи тим срединама    
-упознати и поштовати 
елементе култу ре живљења      
-разумевање чињенице да је 
човек део природе и да 
својим поступци ма утиче на 
природу као и развијање  
способности препознавања 
човековог утицаја на здравље 
и животну средину 
 

 
-развијање одговорног 
односа према себи и 
окруже њу и 
уважавање других                    
-развијање нави ка за 
поштова ње чланова 
породице, правилан 
однос према радници 
ма школе и друговима             
-развијање правилног 
односа према природи                 
-развијање еколошке 
свести                     
 -очување природне 
дечје радозналости за 
појаве у окружењу и 
подстицање 
интересовања и 
способности за 
упознавање појава 
кроз  активне 
истраживачке 
делатности               
-развијање одговорног 
односа према себи 
због опасности које их 
вребају             
 -развијање навика за 
правилним 
понашањем за столом 
и окружењу 

 
-оспособљавање 
за правилно 
понаша ње у 
родитељском дому, 
школи, учионици и 
насељу 
 -подстицање 
дечијих 
интересовања, 
питања, идеја и 
одговора у вези са 
појмовима, проце 
сима и ситуацијама 
у окружењу              
-подстицање и 
развијање истражи 
вачких активности 
деце                            
-решавање једно 
ставних проблем 
ситуација кроз 
огледе, самостално 
и у тиму                       
- развијање навика 
за очување здра 
вља, одржавање 
личне хигијене, 
боравак у чистим 
просторијама, чист 
ваздух и вода, 
редовна здрава и 
разноврсна 
исхрана 

 
-именује групе којима припада и 
одређујесвоје место у њима 
- препознаје своје жеље и интересовања 
-разликује живу од неживе природе и 
-уочава повезаност живе и неживе 
природе 
-именује биљке и животиње различитих 
станишта 
-именује основне карактеристике живих 
бића и уочава разлике и сличности међу 
живим бићима 
-именује елементе неживе природе и 
њихове основне карактеристике 
-описује особине различитих материјала 
-именује дане у недељи, месеце у 
години, годишња доба 
-уочаве и именује различите природне 
појаве( смена обданице и ноћи, смена 
годишњих доба, временске прилике) 
-уочава утицај природних појава на живи 
свет 
-познаје и користи односе:пре , после, 
јуче, данас,сутра 
-именује учеснике у саобраћају 
-зна знаћење семафора, зебре... 
-познаје неке елементе културе 
живљења(становање, исхрана, 
одевање, очување здравља и животне 
средине) 
-набраја саобраћајна правила и разуме 
значај понашања у циљу безбедности 
-препознаје опасне ситуације  и уме да 
се понаша у њима 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, илустративна, 
демонстративна,текстуална Амбијентална, 
разговора, хеуристичка, писаних радова, 
експериментална 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, Буквар дечјих права,слике, пригодни 
радови, текст, наставни лист, материјал за оглед, 
енциклопедије, предмети различитих облика 

 
 
 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Усмерава ,наводи, ствара ситуацију, 
сугерише, поставља проблем, 
подстиче, дискутује, анализира, 
мотивише, координира, наводи на 
повезивање и примену знања, 
усмерава, наводи, ствара ситуацију, 
сугерише, поставља проблем, 
подстиче, дискутујепоставља 
проблем, подстиче, дискутује, 
анализира, мотивише, координира, 
усмерава, наводи, ствара ситуацију 

Посматра описује, групише, 
испољава, препознаје, упоређује, 
именује, процењује, истражује, 
ствара, игра се, бележи, групише, 
експериментише, сналази се у 
простору и времену, сазнаје, ствара, 
сакупља, игра се                                     

Контролне вежбе, тестови знања, 
посматрање ангажованости на часу, 
ученички радови и продукти 
ученичких активности, домаћи 
задаци 

Српски језик, грађанско васпитање, 
народна традиција,природа и 
друштво, ликовно култура, чувари 
природе, математика, 

 
 

 
 

 
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА МАТЕМАТИКУ 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ НИВОИ ПОСТИГНУЋА СТАНДАРДИ 

Ја и други 
Култура живљења 

 
ОСНОВНИ НИВО 

1ПД.1.5.1. Зна које друштвене групе постоје и ко 
су њихови чланови                                    
1ПД.1.5.2. Зна основна правила понашања у 
породици, школи и насељу                               
1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности по 
здравље и живот људи и основне мере заштите        
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно 
деловање човека по очување природе 
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СРЕДЊИ НИВО 
 
1ПД.2.5.1. Зна које су улоге различитих 
друштвених група и њихових чланова 

НАПРЕДНИ НИВО 
 
1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике 
друштвених група и разлике међу нјима 

Жива и нежива природа 
 

ОСНОВНИ НИВО 

 
1ПД.1.1.1.Прави разлику између природе и 
производа људског рада                            
1ПД.1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу 
природу                                                       
1ПД.1.1.3.Зна заједничке карактеристике живих 
бића                                                    
1ПД.1.1.5.Препознаје и именује делове тела 
живих бића.          
 1ПД.1.2.3.Разликује повољно и неповољно 
деловање човека по очување  природе          
1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха  и 
земљишта                                                       
1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала: 
тврдоћа, еластичност,   растворљивост, 
провидност 

СРЕДЊИ НИВО 

 
1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе 
природе на очигледним примерима            
1ПД.2.1.2. Зна основне разлике између биљака, 
животиња и људи                                               
1ПД.2.2.4. Зна шта је добробит животиња и 
поступке којима се онаштити 

НАПРЕДНИ НИВО 
 
1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе 
природе на мање очигледним примерима 

Оријентација у простору и времену 
 

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, карактеристични 
објекти                                                                        
1.4.4. Зна јединице за мерење времена: дан, 
недеља, месец 

СРЕДЊИ НИВО 

 
2.4.1. Зна да кретање тела зависи од врсте 
подлоге и облика тела                                                 
2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски 

НАПРЕДНИ НИВО  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА                                                                                                                                                                                               
Први разред                                                                                                                                                                                                                                       
Годишњи фонд часова: 36                                                                                                                                                                                                                    
Недељни фонд часова: 1 
 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Први разред 
 

Назив наставне теме Број  часова 

за обраду за друге типове укупно 

Облици и њихови квалитети 4 4 8 

Односи у видном пољу 2 2 4 
Временски и просторни низови( цртани филм и стрип) 1 1 2 

Светло и сенка 2 2 4 

Тактилност 3 3 6 

Изглед употребних предмета (дизајн 1 1 2 

Одређени предмети као подстицај за рад (перформанс) 1 1 2 
Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем 4 4 8 

Укупно 18 18 36 
 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Први                          Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА                                Годишњи фонд часова:  36                               Недељни фондчасова:1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 
 

Облици и њихови 
квалитети 

 
Односи у видном пољу 

 
Временски и просторни 
низови( цртани филм и 
стрип) 

 
Светло и сенка 

 
Тактилност 

 
Изглед употребних 
предмета (дизајн) 

 
 

 
- подстиче и развија 
учениково и стваралачко 
мишљење и деловање у 
складу са демократским 
опредељењем друштва и 
карактером овог 
наставног предмета 

 
- развијање способности 
ученика за опажање 
облика, величина  
- развијање способности 
ученика за опажање 
светлина, боја, положаја 
облика у природи 
-развијање способности 
ученика за уочавање  
временских и просторних 
низова 
-развијање способности 
ученика за, уочавање 
променљивости облика и 
сенке зависно од угла и 
даљине осветљавања 
 

 
-разввијање љубав 
према вредностима 
израженим у делима 
свих области 
уметности 
-развија памћење, 
повезивање 
опажаних 
информација што 
чини основу за 
увођење у визуелно 
мишљење 
-развијати  
сензибилитет за 
временске и 
просторне низове 
 

 
- развијати ученикове 
потенцијале у области 
ликовности и 
визуелности, те му 
помагати у 
самосталном 
изражавању 
коришћењем 
примерених техника и 
средстава 
-развијати 
сензибилитет за лепо 
писање, осетљивост за  
визуелне вредности 
које примењују у раду и 
животу 
 

 
Ученик 
 
- опажа  облик, 
величину, 
светлост, 
боју,положај 
облика у 
природи; 
 
-зна  да  користи  
технике и 
средства 
ликовно-
визуелног 
изражавања; 
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Одређени предмети као 
подстицај за рад 
(перформанс)  

 
Преобликовање 
материјала или 
предмета њиховим 
спајањем 

-развијање осетљивости 
за различитзе материјале 
путем додира 
- развијање способности 
за препознавање 
традиционалне, модерне, 
савремене уметности 
-оспособљава ње ученика 
за креативно опажање, 
преобликовање 
материјала           
-оспособљава ње ученика 
за креативно опажање, 
преобликовање 
материјала 
 

- разввијање љубави 
према вредностима 
израженим у делима 
свих области 
уметности 
-развија памћење, 
повезивање 
опажаних 
информација што 
чини основу за 
увођење у визуелно 
мишљење 
-развијати моторичке 
способности ученика 
 
 
 

-развијање моторичке 
способности ученика 
да ствара интресовање 
и потребу за 
посећивањем изложби, 
галерија, музеја и 
чување културних 
добара 
-осетљивост за ликовне 
и визуелне вредности 
које стичиу у настави 
ученици треба да 
примењују у раду и 
животу 
-мотивисати ученике да 
маштовито 
представљају свет око 
себе 
 

-препознаје  
традиционалну,м
одерну  и  
савремену  
уметност;      
                   
-посећује 
изложбе,музеје,г
алерије 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, монолошка, демонстративна, 
илустративна, објашњење, експеримент, слика, 
метода практичног рада, лаборатиоријска метода, 
слагање, коректура 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Оловка, креде у боји, предмети у учионици или 
домаћинству, уџбеник, дрвене бојице, водене 
боје, пластелин, глинамол, оловка, чачкалице и 
остали материјали, фломастери,  дрвени 
шташпићи, сламке, текст, лампа, свећа, кутије, 
кесе, торба, бела темпера, динар, мрежа, играчке, 
колаж папир, вуница, дугмићи лишће, лепак, 
маказе. жица, фолија, плодови,амбалжа, делови 
играчака 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Усмерава, наводи, ствара ситуацију, 
сугерише, подстиче, дискутује, 
анализира, мотивише, координира, 
развија кооперативност,планира, 
организује 

Посматра, опипава, објашњава, 
црта, слика, изражава, ствара, 
дискутује, комуницира, закључује, 
мисли, креира 

Посматрање ангажованости на часу, 
ученички радови, продукти учениких 
активности 

Свет око нас, Српски језик, 
Математика, Музичка култура, 
Физичко васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Први                         Наставни предмет: МУЗИЧКА  КУЛТУРА                                Годишњи фонд часова:  36                               Недељни фондчасова:1 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1.Извођење 
музике 
(20) 
 
2.Слушање 
музике 
(13) 
 
3. Стварање 
музике                                        
(3)                         

-Развијање 
интересовања, музичке 
осетљивости и 
креативности; 
-оспособљавање за 
разумевање могућности 
музичког истраживања;                 
 -развијање 
осетљивости за музичке 
вредности упознавањем 
уметничке традиције и 
културе свога и других 
народа. 

-развијање 
способности 
извођења музике 
(певање и свирање) 
-упознавање 
традиционалне и 
уметничке музике 
свога и других 
народа                   
- упознавање основа 
музичке писмености 
и изражајних 
средстава музичке 
уметности 

- развијање критичког 
мишљења 
(исказавање осећања 
о музици која се 
изводи и слуша)  
- развијање критичког 
мишљења, стварање 
навика за активно  
слушање музике 
-неговање 
способности извођења 
музике (певање и 
свирање), развијање 
дечје маште. 
 

-подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, 
слушање, истраживање и 
стварање звука 
-стицање навике слушања 
музике, подстицање доживљаја и  
оспособљавање за разумевање 
музичких поруке 
-примена састављених музичких 
игара у свакодневном животу 
 

Ученик: 
-пева  песме  по  слуху; 
-слуша  и  препознаје  
вредна  дела  
уметничке  и  народне  
музике; 
-изводи  дечје, народне  
и  уметничке  игре;                                
-свира на дечјим 
музичким 
инструментима 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Текстуална, метода слушања музике, 
Илустративна- демонстративна, дијалошка 

Фронтални, групни, индивидуални, рад 
у паровима 

Уџбеник, синтисајзер, ЦД,музички  инструменти, 
фолија, бојице, дечји музички инструменти 
Орфовог инструментарија, радио апарат, микрофон, звучници за 
озвучење, графички приказ 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Усмерава, наводи, ствара 
ситуацију, сугерише, подстиче, 
дискутује, анализира, мотивише, 
координира, развија 
кооперативност 

Уочава, слуша, пева, изражава 
се, комуницира, истражује, 
свира, уочава, закључује 

Посматрање ангажованостио на часу, 
ученички радови и продукти ученичких 
активности, усмено испитивање, 
разговор са учеником 

Српски језик, Ликовна култура, Физичко 
васпитање, Свет око нас, Природа и 
друштво, Математика, Народна 
традиција, Чувари природе, Грађанско 
васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: ПРВИ                           Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                           Годишњи фонд часова:  108                      Недељни фонд часова: 3 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Ходање и трчање 
20 
 
Скакања и 
прескакања17 
 
Бацања и 
хватања16 
 
Вишења, упори и 
пењања 6 
 
Вежбе на тлу 10 
 
Вежбе(скакања и 
прескакања) 
упором рукама 5 
 
Вежбе равнотеже 8 
 
Вежбе реквизитима 
12 
 
Ритмичке вежбе и 
народни 
плесови(игре)14 
Минимални 
образовни захтеви 

 
да разноврсним и 
систематским 
моторичким 
активностима, у 
повезаности са 
осталим васпитно-
образовним 
подручјима, допринесе 
интегралном развоју 
личности ученика ( 
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 

-упознавање са кретним 
могућностима и 
ограничењима сопственог 
тела 
-задовољавање основних 
дечјих потреба за 
кретањем и игром 
-стицање моторичких 
умења у свим природним 
(филогенетским) облицима 
кретања у различитим 
условима 
-развој и усавршавање 
моторичких способности           
-стицање моторичких 
умења у вежбама на тлу 
- развијање, координације, 
гипкости, равнотеже и 
експлозивне снаге 
-развијање основних 
елемената кондиције као 
што је снага руку, ногу, 
трбушних и леђних мишића 
-Развијање физичких 
способности 
-дисциплиновати групу и 
створити угодно располо 
жење, утицати на развој 
свесвне дисциплине  
-развијање осно вноих 
елемената физичке 
кондици је као што је снага 
руку, ногу, трбушних и 
леђних мишића 

-формирање 
морално-вољних 
квалитета личности 
-утицати на развој 
свесне дисципли не, 
упорности и 
истрајност у раду, на 
смисао за рад  
-развијати здрав 
однос према 
колективу, дисци 
плину и одгово рност 
у извршава њу 
конкретнх задатака  
-развијање 
равнотеже, 
спретности, 
прецизности и 
изржљивости 
- развијање 
здравствено-
хигијенских навика, 
упорно сти и 
истрајности у раду, 
васпитава ти их да 
се радују победи и 
да коректно подносе 
пораз 
-тежити да ученици 
буду ведри и 
насмејани, ради 
мотивисања за даљи 
рад              

-оспособљавање ученика 
да стечена умења, знања 
и навике користе у 
свакодневним условима 
живота  и рада 
-стварање усло ва за 
социјално 
прилагођавање ученика 
на колективан живот и 
рад 
- стварање претпоставке 
за правилно држање 
тела, јачање здравља и 
развијање хигијенских 
навика 
-упућивање ученика на 
самостално вежбање 
ради одржавања и 
побољшавања физичке 
кондиције 
-учвршћивање 
нормалног држа ња тела 
у миро вању и кретању 
-примена наученог, 
кретног изражавања у 
свакодневном живота 
 
 
 
 
 
 

Ученик: 
-правилно држи тело; 
-правилно изводи вежбе 
обликовања; 
-рчи,скаче,прескаче,баца 
лоптице у циљ... 
-изводи вежбе на 
справама и тлу; 
-познаје основе тимских 
игара; 
-упознаје народне 
плесове и ритмичку 
гимнастику. 
-води  рачуна о личној 
хигијени, хигијени 
здравља,правилној 
исхрани ,ритму рада и 
одмора. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Демонстративна, дијалошка,метода практичног 
вежбања, метода усменог излагања 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Разни предмети, објекти непосредне стварности, 
палице, лопте, реквизити, клупа, греда, 
струњаче, разне справе, столице, кутије, 
школске торбе, књига, ластиш, ЦД,  
шведска клупа, канап, трака картони са 
бројевима, мараме, шал, санке, грудве, 
вратило,козлић, сандук,обручи,касета,вијаче, 
лоптица, табла, листови хартије, штоперица 

 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Усмерава, наводи, ствара 
ситуацију, сугерише, подстиче, 
анализира, мотивише, координира, 
развија кооперативност, планира, 
организује, посматра, демонстрира, 
похваљује, разговара 

Ходају и трче на различите начине, 
раде вежбе обликовања, играју се 
дечијих игара, скаче у даљ, увис, 
прескаче вијачу, баца и хвата лопту 
на различите начине, пењу се на 
различите начине уз различите 
предмете, клечи, чучи, скаче, 
изводи колут напред, назад, 
одскаче, наскаче, прескаче, диже и 
носи реквизите самостално и у 
групи, или пару, изводи основне 
гимнастичке елемнте, дружи се, 
навија, процењује, хода у пару са 
обилажењем различитих препрека, 
хода по греди, трчи у страну, у 
назад, у колони, изводи основне 
гимнастичарске елементе 
 

Посматрање ангажованости на 
часу, стање мотичких способности 
усвојене здравствено-хигијенске 
навике, достигнути ниво 
савладаности моторних знања, 
умења и навика у складу са 
индивидуалним могућностима, 
однос према раду 

Музичка култура, Српски језик, 
Математика, Свет око нас, Народна 
традиција, Грађанско васпитање, 
Ликовна култура, Чувари природе 
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд: 36 часова 
 
Недељни фонд: 1 час 
 
Циљ и задаци наставе здравственог васпитања 
 
Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог 
васпитања, кроз учење засновано на искуству.  
 
Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања.  
 
Задаци наставе здравственог васпитања су:  
 
- развијање одговорности према сопственом здрављу;  
 
- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења; - васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини;  
 
- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 
 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима;  
 
- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама;  
 
- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља;  
 
- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине; 
 
- развијање одговорног односа према себи и другима;  
 
- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота;  
 
- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене комуникације;  
 
- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља;  
 
- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота;  
 
- упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка активност и боравак у природи. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред:   ПРВИ                           Наставни предмет: ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ                  Годишњи фонд часова:  36                      Недељни фонд часова: 1 

Наставни садржаји 
Број часова 

 

Активности ученика у 
васпитно –образовном 

раду 

Активности наставника 
у васпитно-образовном 

раду 

Начин и поступак 
остваривања програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

 
I Тема - Ово сам ја 
1.Упознај своје тело 
2. Видим, чујем, осећам 

 
8 

 
-слушање                      
-разговор                        
-препознавање и 
именовање                      
-имитирање                       
-играње                         
-усмерено гледање              
-посматрање                   
-слушање                        
-разликовање звука и 
тона                               
-препознавање и 
именовање мириса, 
укуса, додира 
 

 
-објашњава                    
-усмерава                      
-наводи                          
-ствара ситуацију               
-сугерише                           
-подстиче                                 
-дискутује 

 
-дијалошка 
-демонстративна 
-илустративна 
-метод игре 
 

 
-формирање у ученику 
жеље да упозна своје 
тело; 
-усвајање основних знања 
о улози и значају физичке 
активности; 
- упознавање са најчешћим 
ситуацијама у којима дете 
може да се повреди; 
 

 
II Тема - Шта знам о 
здрављу 
1. Моје здравље 
2. Ко све брине о мом 
здрављу 
3. Шта се ради у дому 
здравља и болници 
4. Тражим помоћ 
 

 
8 

 
-слушање                      
-разговор                              
-имитирање                       
-играње                            
-сазнавање 

 
-објашњава                    
-усмерава                      
-наводи                          
-ствара ситуацију               
-сугерише                           
-подстиче                                 
-дискутује 

 
-дијалошка 
-демонстративна 
-илустративна 
-метод игре 
 

 
- упознавање са најчешћим 
ситуацијама у којима дете 
може да се повреди; 
- стицање основних 
појмова о начину 
самозаштите и заштите. 

 
III Тема - Дневни ритам 
1. Један мој дан 
2. Организација дана 

 
4 

 
-посматрање                   
-слушање                      
-разговор                       
- учење искуством 

 
-објашњава                    
-усмерава                      
-наводи                          
-демонстрира                
-сугерише                           
-подстиче                                 
-дискутује 

 
-дијалошка 
-демонстративна 
-илустративна 
-метод игре 
 

 
-упознавање са потребом 
усклађивања времена за 
игру, рад и одмор; 
-временск оријентација на 
основу искуства 
- развијање свести о 
потреби да има усклађен 
дневни ритам: одмора, 
спавања, учења и игре 
примерен узрасту уз 
асистенцију одраслих; 
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IV Тема - Лична хигијена 
1. Лична хигијена 
2. Хигијена простора 

 
10 

 
-посматра                      
-препознаје                      
-лепи илустрације              
-имитира и увежбава           
-умивање                          
-прање руку                                
-прање зуба                                
-брисање                                     
-чешљање                                         
-бацање отпадака                            
-одлагање предмета 
на место 
 

 
-објашњава                    
-усмерава                      
-наводи                          
-демонстрира                
-илуструје                            
-сугерише                           
-подстиче                                 
-дискутује 

 
-дијалошка 
-демонстративна 
-илустративна 
-метод игре 
 

 
- формирање и 
утврћивање хигијенских 
навика 
- усвојена знања 
одржавања личне хигијене 
преточити у практична 
умења, стално 
применљива; 

 
V Тема - Исхрана и њен 
значај за здрав живот 
1. Животне намирнице 
2. Заједно за столом 

 
6 

 
-узимање хране 
прибором                        
-жвакање и гутање                        
-имитирање 
адекватног понашања     
-посматрање                        
-препознавање                     
-играње 
 

 
-објашњава                    
-усмерава                      
-наводи                          
-демонстрира                
-илуструје                            
-сугерише                           
-подстиче                                 
-дискутује 

 
-дијалошка 
-демонстративна 
-илустративна 
-метод игре 

 
- упознавање са основним 
појмовима правилне 
исхране; 
-стицање навика лепог и 
адекватног понашања при 
обедовању 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: ПРВИ                   Наставни предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ                                  Годишњи фонд часова:  36                      Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

  
 Животна средина 5 

 
 
Природне појаве и 
промене у животној 
средини 6 
 
 
Загађивање животне 
средине 7 
 
 
Заштита животне 
средине и заштита 
здравља 18 

-развијање свести 
о потреби и 
могућностима 
личног ангажовања 
у заштити животне 
средине, усвајање 
и примена 
принципа 
одрживости, 
етичности и права 
будућих генерација 
на очувану ћивотну 
средину 

- Упознавање 
појма и основних елемената 
животне средине 
- уочавање и описивање 
основних појава и промена у 
животној средини, и појава 
које угрожавају животну 
средину 
-уочавање и описивање 
појава које загађују животну 
средину (загађивање воде, 
ваздуха, земљиште, бука) 
- уочавање најчешће 
угрожених врста биљака и 
животиња и њихова заштита, 
уочавање разградивих и 
неразградивих материја 

-развијање 
радозналости, 
креативности и 
истраживачких 
способности 
- развијање 
основних 
елемената 
логичног и 
критичног 
мишљења 
- развијање 
одговорног односа 
према себи и 
према животној 
средини 
 
 
 

-примена стечених знања о животној средини 
у свакодневном животу 
- оспособљавање ученика за препознавање 
промена у природи у свакодневном животу 
-примена стечених знања о загађењу животне 
средине у свакодневном животу                  
 - оспособљавање ученика за рационално 
коришћење природних богатстава 
(раздвајање отпада за рециклажу),          
-развијање правилног односа према себи 
(предност здраве хране за раст и развој, 
ризично понашање које може угрозити 
здравље) 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Демонстративно–илустративна, дијалошка, 
објашњење, експеримент, метода практичног 
рада, лабораторијског рада, хеуристичка 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Слика, ЦД, уџбеник, средства за извођење 
огледа,  текстови, компјутер, графоскоп 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Посматра, дискутује, објашњава, 
води, усмерава, поставља питања, 
предлаже огледе и начин њиховог 
извођења, представља резултате 
њиховог рада 

Посматра, сакупља материјал, 
податке, упоређује,класификује, 
бележи, замишља и поставља оглед, 
објашњава, користи податке. 
Користи оно што је виђено и 
урађено, дискутује резултате 

Ученички радови и продукти 
њихових активности, посматрање 
ангажованости на часу, разговор са 
ученицима 

Српски језик, Математика, Свет око 
нас, Природа и друштво, Народна 
традиција, Ликовна култура, Музичка 
култура, Физичко васпитање 

 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

102 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: ПРВИ                           Наставни предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА                                 Годишњи фонд часова:  36                    Недељни фонд часова: 1 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
ПИТАЈ СВОЈУ 
БАКУ 16 
 
 
РАДОВИ И 
ПРАЗНИЦИ 
10 
 
 
ЗИМСКИ 
ХЛЕБОВИ И 
ПРОЛЕЋНО 
БИЉЕ 10 

-Oстварити 
директно увођење 
ученика у 
активности 
ревитализације, 
традиције кроз 
непосредно 
упознавање 
материјалне и 
духовне 
традицијске 
културе свог 
народа и народа у 
ужем и ширем 
окружењу 

-усвајање елементарних 
знања о разлици између 
фолклорног и актуелног 
окружења и то кроз 
(бајке, легенде, приче, 
песме, пословице) 
-усвајање елементарних 
знања о годишњем 
циклусу, познавањем 
основних сезонских 
радова и обично 
обредних радњи везаних 
за те празнике 
-усвајање елементарних 
знања о годишњем 
циклусу, познавањем 
основних обичајно-
обредних радњи везаних 
за радове 

-развијање тачности, 
уредности, прецизности; 
неговање и развијање 
љубави према трдицији 
свога краја 
-развијање 
систематичности, 
поступности, истрајности у 
раду, развијање и неговање 
љубави према српским 
обичајима 
-развијање поштовања 
према живом свету, 
веровање у значајну улогу 
биљака (од лековитоисти до 
њихове магичне моћи 

-подстицати ученике да 
трагају за изворима 
информација од 
старијих,               
-формирање сопствене 
датотеке од 
прикупљених 
материјала 
-развијање моторичких 
вештина кроз израду 
предмета 
- савлађивање процеса 
мешања хлеба, шарања 
славског колача,  
-оспособљавање за 
сакупљање лековитих 
биљака и коришћење 
истих у свакодневном 
животу. 

Ученик: 
-разликује фолклорно и 
актуелно окружење; 
-препознаје основне 
фолклорне 
текстове(бајке,легенде,приче, 
песме,пословице); 
-познаје дечјији  
фолклор(игре и кратке 
текстуалне форме као што су 
загонетке, успаванке, 
разбрајалице ); 
-зна основне разлике између 
градског и сеоског начина 
живота; 
-зна основне сезонске радове 
и обичајно-обредне радње 
везане за њих; 
 

 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Демонстративна, писаних радова, графичка, 
дијалошка, илустративна, објашњења, 
хеуристичка, показивања, монолошка 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, прибор за цртање, текст, слике, 
боје,модели ткања, веза, одеће, намештаја, 
материјал за рад 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
Наставника Ученика 

Организује наставни процес, 
мотивише ученике организовањем 
посета музејима, галеријама, етно 
кућама, развија интересовања 
ученика, објашњава, демонстрира, 
подстиче ученике на стваралаштво 

пише, чита, црта, говори инспирисан 
догађајем, посматра, истражује, 
сакупља биљке, ствара, упознаје 
нашу прошлост, прави збирке и 
албуме, израћава сопствено 
искуство 

разговор са ученицима, посматрање 
ангажованости на часу, ученички 
радови и продукти њихових 
активности 

српски језик, математика, свет око 
нас, физичко васпитање, ликовна 
култура, музичка култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
 

Разред:  ПРВИ                      Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                             Годишњи фонд часова:  36                     Недељни фонд часова: 1   

Тематски садржај програма Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Олакшавање процеса адаптације на 
школску средину и подстицање 
социјалне интеграције    2 
 
Подстицање развоја сазнања о себи, о 
сопственим осећањима и потребама, 
свести о личном идентитету и 
особености, само поштовања и 
самопоуздања    8 
 
Изражавање и комуникација осећања; 
проширивање знања и умења за 
решавање индивидуалних проблема, 
учење техника за превладавање 
непријатних емоционалних стања     10 
 
Подстицање групног рада, договарање 
и сарадња     3 
 
Подстицање социјалног сазнања, 
разумевање и прихватање међусобних 
разлика; учење видова 
самопотврђивања без агресивности и 
уз уважавање других     5 
 
 
Развијање комуникативне способности, 
конструктивног разрешавања сукоба са 
вршњацима и одраслима      4 
 
Упознавање ученика са дечјим правима 
и подстицање и оспособљавање 
ученика за активну партиципацију у 
животу школе 2 

  
Евалуација      2 

- циљ наставе 
грађанског васпитање 
јесте подстицање 
развоја личности и 
социјалног сазнања 
код ученика основне 
школе. Овај наставни 
предмет треба да 
пружи могућност 
ученицима да постану 
активни учесници у 
процесу образовања и 
васпитања, и 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 

-подстицање групног рада 
договарања и сарадње са 
вршњацима и одраслима 
-оспособљавање ученика 
за подстицање развоја 
сазнања о себи 
-оспособљавање ученика 
да препознају и разумеју 
сопстве на осећања и 
потребе и њихо ву 
међусобну повезаност, да 
штите и остварују своје 
потребе на начин који не 
угрожава друге,    -
развијање комуникативне 
способности, невербалне 
и вербалне комуникацији 
вештина ненасилне 
комуникације 
-разумевање појма групног 
рада, договарања, 
сарадње 
 
-научити ученике да воде 
рачуна о осећањима и 
потребама других 
-указивање на значај 
прецизно сти и јасности у 
изражавању за међусобно 
разумевање 
-упознавање ученика са 
дечјим правима  -
оспособљавање ученика 
за увиђа ње сопствених 
развојних промена 

-развијање 
креативног 
изражавања, 
сарадничких 
односа и 
договарања 
-развијање 
креативног 
истраживања, 
развијање 
љубави и 
поштовања 
према другима 
-развијање 
потребе да се 
увиде понашања 
која су 
неприхватљива и 
да се иста 
саопште онима 
који се 
неприхватљиво 
понашају 
-развијање 
креативног 
изражавања, 
остваривање 
права на слободу 
мишљења             
-развијање 
креативног 
изражавања, 
подстицање 
блискости и 
повезаности 
самопоштовања 
и самопоуздања 
код деце 

-изражавање и 
разумевање у 
потпуности својих и 
туђих утисака са 
часа 
-одигравање 
ситуација (снова) 
чиме ученици 
контролишу и 
изражавају своја 
приватна искуства 
-оспособљавање 
ученика за примену 
вештина ненасилне 
комуникације у 
решавању сукоба и 
вршњачком 
посредовању 
-примена научених 
облика понашања 
кроз игру 
-применити стечена 
знања о употреби 
шале у 
свакодневном 
животу 
-одигравање 
ситуације из 
властитог живота 
-примена стечених 
знања у 
свакодневним 
ситуацијама 
 
 
 
 

Ученик: 
-се адаптирао 
на школску  
средину; 
-зна  технике  
за  
превазилажење  
непријатних  
емоционалних  
стања; 
-ненасилно 
решава сукобе; 
-ради у 
групи,сарађује;                      
-зна дечја 
права 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Интерактивна, истраживачка, игровна, 
стваралачка, симулациона 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, потребан материјал 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
организује наставни процес, поста 
вља ( логичка ) питања показује у 
тексту, на карти демонстрира даје 
практичне инструкцијеса повратном 
информацијом како би сеисправиле 
грешке, прати напредак ученика 
 

Посматра, описује, процењује, 
групише, прати, примењује, изводи 
вежбе,огледе,експерименте, користи 
карту, сакупља , ствара ,игра 
 

Разговор на радионицама, рад у 
групама, продукти њиховог рада 

Српски језик, природа и друштво, 
ликовна култура, музичка култура 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: 1.                             Наставни предмет: ВЕРОНАУКА                                Годишњи фонд часова:  36                                          Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

1.Сусрет и упознавање катихете и 
ученика, упознавање са садржајима, 
програмом и начином рада  
2. Објашњење крштења 
3. Основни појмови везани за 
Литургију, опис тока Литургије 
4. Објашњење појмова, описа тока 
Литургије 
5. Учешће свих и свакога у Литургији 
6. Систематизација 
7. Систематизација 
8. Учесници у литургији и 
евхаристијски дарови 
9. Епископ као први на Литургији 
 
 

1.Структура Литургије- Литургијске 
службе и њихов смисао 
Упознавање ученика са основним 
појмовима везаним за Свету 
Литургију, ко су учесници и који је 
најбитнији моменат у најважнијој 
служби. 
 
2.Литургија- откривење Бога 
Ученици упознају ко су личности 
Свете Тројице, како се пројављују 
кроз Свету  
Литургију, и повезују са 
исповедањем вере у 
свакодневном животу. 
 

Да се ученици упознају 
са најзначајнијим 
празницима- Божићем 
и Васкрсом, да схвате 
њихов заначај, и да 
кроз Свету Литургију 
упознају све значајне 
моменте из живота 
Христовог,  
Пресвете Богородице 
и Светитеља( 
препознавање 
најважнијих елемената 
Крсне Славе) 

Ученици 
упознају ко су 
личности 
Свете 
Тројице, како 
се пројављују 
кроз Свету 
Литургију, и 
повезују са 
исповедањем 
вере у 
свакодневном 
животу. 
 

Да се науче да иду 
у цркву 

Препознавање 
литургијских 
учесника 
 
Да науче да се 
крсте 
 
Да разликују 
личност 
Господа Исуса 
Христа, познају 
као истинитог 
бога и Човека 
кога срећу на 
Светој 
Литургији 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

105 

 

 
10. Тело човеково као једно у 
многом и мноштво у једном 
11. Однос између чланова Цркве и 
удова у човечијем телу 
12. Црква – Тело Христово 
13. Систематизација 
14. Исус Христос као посредник 
између Бога Оца и људи – природе 
15. Црква заједница љубави 
16. Црква заједница љубави 
17.Празнујемо рођење Христово  
18 Библијска повест о стварању 
света 
19. Јединство људског рода и 
јединство света 
20. Свет као наш дом и „наше тело“ 
21. Јединство човека и живог света 
22. Систематизација 
23. Христова љубав према људима 
и свету 
24. Љубав као човекољубље 
25. Пред почетак Великог Поста: 
пост каоизраз љубави према Богу, 
човеку и природи 
26. Човек и природа у заједници 
љубави 
27. Љубав према људима – љубав 
према Богу 
28.Човек домаћин света и 
свештеник природе 
29. Излет у природу 
30. Христос – узор и извор 
вредности сваког људског бића 
31. Литургија – место и време 
сједињења са Христом 
32 Празнујемо Васкрсење Христово. 
33. Рад као служење, а не стицање 
средстава за „потрошњу“ 
34. Шта бисмо највише желели да 
радимо да бисмо служили другим 
људима? 
35. Систематизација обрађених 
наставних јединица 
36. Ми смо на распусту 

 
3.Литургија- присуство Христово 
Почињу да разликују личност 
Господа Исуса Христа, његов 
значај за људски род, и познају га 
као истинитог Бога и човека кога 
срећу на Светој Литургији, кроз 
Свете Дарове- Тела и Крви, тј. 
Свето Причешће. 
 
4.Бог нам се у Литургији открива 
као Света Тројица 
Значај Крста и његово 
повезивање са Литургијском 
службом, улога Епископа, 
свештеника, ђакона и народа у 
вршењу службе Божије, и 
препознавање службе свих у 
славу Свете Тројице( Оца, Сина и 
Светога Духа).  
 
5.Праћење Литургијско- 
богослужбеног циклуса. 
Да се ученици упознају са 
најзначајнијим празницима- 
Божићем и Васкрсом, да схвате 
њихов заначај, и да кроз Свету 
Литургију упознају све значајне 
моменте из живота Христовог, 
Пресвете Богородице и 
Светитеља( препознавање 
најважнијих елемената Крсне 
Славе). 
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АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
презентује, објашњава и демонстри 
ра Литургијску службу, црта свеште 
ника , ђакона и владику                                                     
објашњава на макети Цркве њене 
делове објашњава зачење три прста                                                      
подстиче ученике да се прекрсте,            
указује на време када треба да се 
прекрсти, уче да певају песму о Крсту 

-посматрају ,цртају и боје 
припремљени матерјал(владика, 
свештеник, ђакон), цртају цркву 
вежбају да се прекрсте, цртају крст 
и себе како се крсте, певају песме о 
Крсту 

 

Тест њиховог узраста Српски  језик 
Ликовна  култура 
Музичка  култура 
Свет  око  нас 
Народна  традиција 

 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Демонстративна, дијалошка, илустративна, 
објашњења, показивања, монолошка 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, дидактички материјали, иконе, 
илустрације, слике 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред:II                           Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК                      Годишњи фонд часова:  180                                            Недељни фонд часова: 5 

Тематски садржај 
програма 

 
Циљ наставног 

предмета 
 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1.ЈЕЗИК 58 
 
1а.ГРАМАТИКА 
1б.ПРАВОПИС 
 
2.КЊИЖЕВНОСТ   62 
ЛЕКТИРА-Читање и 
тумачење 
текстова,књижевни 
појмови 
 
3.ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
60 

 
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 
баштинеа 

 
-усвајање књижевних 
(лирика, епика, драма) и 
функционалних појмова                  
-уочавање и схватање 
реченице као основне 
језичке категорије 
(обавештење, питање, 
заповест) као и њен 
потврдан и одричан облик           
-увежбавање и 
усавршавање гласног 
читања (правилног, 
логичког и изражајног) и 
читања у себи 
(доживљајног, усмереног, 
истраживачког);        
-оспособљавање за 
самостално читање, 
доживљавање, 
разумевање, свестрано 
тумачење и вредновање 
књижевно -уметничких 
дела разних жанрова;     
 -упознавање, читање и 
тумачење популарних и 
информативних текстова 
из илустрованих 
енциклопедија и часописа 
за децу;  
 
 
 

 
- развијање потребе за 
књигом, способности 
да се њоме 
самостално служе као 
извором сазнања;  
-навикавање на 
самостално 
коришћење 
библиотеке 
(одељењске, школске, 
месне);     
-поступно овладавање 
начином вођења 
дневника о 
прочитаним књигама;                 
- навикавање на 
редовно праћење и 
критичко 
процењивање емисија 
за децу на  радију и 
телевизији;              
- подстицање ученика 
на самостално језичко, 
литерарно и сценско 
стваралаштво;     
 
 
 
 
 
 
 

 
увежбавати и 
усавршавати 
препричавање 
(текстови, филмови 
позоришне 
представе, РТВ 
емисије за децу по 
плану), причање 
(догађаја и 
доживљаја  
индивидуално и по 
заједничком плану, 
према слици или 
низу слика које 
представљају 
целовит, занимљив 
инамичан догађај), 
фописивање 
(предмета биљака, 
животиња 
слободно или по 
утврђеном плану 
које је једно од 
основних 
елемената 
приступа 
описивању) 
увежбавати и 
усавршавати 
ортоепске вежбе 
(правилан изговор 
речи и сл.),  

 
Ученик уме да препозна 
кратке прозне врсте 
народне књижевности 
(пословице, 
загонетке,питалице, 
ређалице ).                         
Ученик уме да препозна 
особине ликова из 
басне и повеже их са 
особинама људи..                       
Показује да је разумео 
једноставан текст, тако 
што уме да одреди 
тему, изабере 
одговарајући наслов, 
успостави једноставан 
хронолошки ред 
догађаја.                                   
Ученик уме да препозна 
властите и заједничке 
именице у реченици. 
Уме да одреди род и 
број именица.                     
Одређује реченичне 
чланове-субјекат и 
предикат.                                        
Разликује именице и 
глаголе                    
Препознаје слова оба 
писма и употребљава 
их.                           
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-поступно и систематично 
оспособљавање ученика 
за доживљавање и  
 
вредновање сценских 
остварења ( позо риште, 
филм )       
 - овладавање техником 
читања и писања 
латиницом;            
 - увежбавање читања 
наглас; усавршавање 
читања у себи у функцији 
тумачења текста;  
 - уочавање и тумачење 
битних чинилаца текста 
према захтевима 
програма;               
-симултано усвајање 
књижевних и 
функционалних појмова;                 
-систематско и доследно 
реализовање 
програмираних и њима 
сличних вежбања у 
говору и писању                
-повезивање наставе 
језика садоживљавањем 
уметничког текста;   
-откривање стилске 
функције, односно 
изражајности језичких 
појава;              
 - коришћење уметничких 
доживљаја као подстицаја 
за учење матерњег језика 
 
 

  
 - подстицање, 
неговање и 
вредновање ученичких 
ваннаставних 
активности 
(литерарна, језичка, 
рецитаторска,  
 
драмска, новинарска  
секција и др.);        
-васпитавање ученика 
за живот и рад у духу 
хуманизма, 
истинољубивости, 
солидарности и других 
моралних вредности;          
- развијање 
патриотизма и 
васпитавање у духу 
мира, културних 
односа и  сарадње 
међу људима                  
- мотивисање, 
подстицање и 
усмерење на читање 
лектире;      
 - подстицање свесне 
активности и мисаоног 
осамостаљивања 
ученика;                       
-сузбијање мисаоне 
инерције и ученикових 
имитаторских 
склоности; 

 
ортографске вежбе 
(преписивање 
реченица и краћих 
одломака), 
лексичке и 
семантичке вежбе 
(основно и 
пренесено значење 
речи као и грађење 
речи), синтаксичке 
вежбе (самостално 
и подстицајно 
састављање 
реченица 
проширивање 
истих и сл.) 
 

 
Правилно пише упину 
речцу ЛИ и одричну 
речцу НЕ , уз глаголе.       
Познаје правописно 
правило о писању 
великог слова на 
почетку реченице, у 
личним именима и 
именима животиња.          
Уписује одговарајуће 
знаке интерпункције на 
крају реченице.                                
Чита ћирилични и 
латинични текст наглас 
и у себи, с 
разумевањем 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

монолошка, дијалошка, текстуална,  
илустративно  демонстративна, метода писаних 
радова, објашњења,  хеуристичка метода,  
активна настава 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару читанка, радна свеска ,поуке о језику, књиге, 
часописи, словарица, наст.листићи, 
,графофолије 

 
 
 
 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

-прати, усмерава, вреднује, стзвара 
ситуацију, сугерише, подстиче, 
дискутује, анализира, наводи на 
повезивање и примену знања 

Разликују именице (род и број) 
глаголи, прошлост ,садашњост, 
будућност, разликовање основних 
глаголских облика, подела речи на 
слогове (самогласници и 
сугласници) употребљавају велико 
слово у писању вишечланих   
географских имена, растављају 
речи на крају реда, правилно пишу  
речце ли и не, две тачке, запета у 
набрајању, скраћенице, усвајају 
латиницу, читају и пишу, решавају 
задатке препричавају текст у 
целини и по деловима, по датом 
плану, по заједничком или 
самостално сачињеном, причају, 
описују, извештавају 

- вођење ученичког картона, вежбе, 
тестови знања, разговор, контролне 
вежбе, посматрање ангажованости 
на часу, ученички радови, и 
продукти ученичких активности, 
домаћи задаци, писмени радови, 
илустрације, рад на тексту, 
препричавање, драматизација, 
тематске дискусије 

- Свет око нас, Музичка култура, 
Ликовна култура, Математика, 
Народна традиција, Грађанско 
васпитање, Чувари природе, 
Физичко васпитање 
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СРПСКИ ЈЕЗИК   ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста                                                                                                                         
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у 
једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)                                                                                                                                                                     
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту  
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)                                                                                                                 
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста                                                                                                                                                                                            
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста                                                                                                                                                                                  
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста  1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли мусе 
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  
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице                                                                                                                                                                                    
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише                                                                                                                                                                                                            
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком                                                                                      
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе                                                              
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре                                                                                                                                   
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме                                                                                                                                                                     
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)                                                                                                                                                       
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава                                                                                                            
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)                                                                                                                                        
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)                                                                                                                      
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур) 
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и 
одричне)  
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију                                                                                                                                                                                                            
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.)  
5. КЊИЖЕВНОСТ  
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме                                                                                               
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                                                                                                                                                                        
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту                                                                                                
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  
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2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део 
текста треба прочитати брже, а који спорије                                                                                                                                                                                
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у 
различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)                                                                                                                                                                        
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту                                                                                                                   
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на 
илустрацији, у табели, или на дијаграму)                                                                                                                                                                                         
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену                                                                                                                                                              
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту                                                                                                                                                                     
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на 
основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)                                                                                                
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не 
слаже са поступцима ликова                                                                                                                                                                                                           
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни                                                                                                                                                                     
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)                                                                                                                   
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур) 
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и 
одричне)  
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију                                                                                                                                                                                                                     
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.)  
5. КЊИЖЕВНОСТ  
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме                                                                                                                    
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                                                                                                                                                                                                     
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту                                                                                              
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део 
текста треба прочитати брже, а који спорије                                                                                                                                                                                 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у 
различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)                                                                                                                                                                 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту                                                                                                                   
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на 
илустрацији, у табели, или на дијаграму)                                                                                                                                                                                             
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1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену                                                                                                                                                      
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту                                                                                                                                                                               
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на 
основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)                                                                                                       
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не 
слаже са поступцима ликова                                                                                                                                                                                                              
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни                                                                                                                                                                      
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)                                                                                                                                                             
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; 
правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-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                                                                                                                                        
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...)                                                      
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима                                                                      
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)                                                                                                     
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст                                                                                                                                                                                        
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст                                                                                                                                                                            
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)                                                                                 
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)                                                                                             
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, 
разред, одељење)                                                                                                                                                                                                                                    
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)                                                                                                                   
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве) 
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу                                                                                                                                         
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго                                     
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат                                                                                                                                                                           
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,  упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и 
одричне)                                                                                                                                                                                                                                                          
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику  
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију                                                                                                                                                                                                      
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их 
употребљава  
5. КЊИЖЕВНОСТ  
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме                                                                                                                                                                                     
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине -пословице, загонетке, брзалице)                                                                                        
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1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми                                                                                                                                                              
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту                             
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)                                                                                   
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога                                                                                                                                                             
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту                                                             
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста                                                                 
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ)                                                    
1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста vs. мишљења учесника у догађају) 
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст                                             
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм)                                                              
1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за 
(познату) игру потпуно и сл.)                                                                                                                                                                                                                
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у 
односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)  
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене                                 
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар 
текста и пасуса                                                                                                                                                                                                                                     
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста                                                                                                                                                                        
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст                                                                                                                                                                                                  
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)                                                                                                                                                                      
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/учпеница:  
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне 
бројеве; глаголе)                                                                                                                                                                                                                                          
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица 
према роду и броју                                                                                                                                                                                                                                   
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин  
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени                                           
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу  
5. КЊИЖЕВНОСТ  
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст 1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту 
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
 

Разред: други                           Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                            Годишњи фонд часова:  72                              Недељни фонд часова:2 
Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
UNIT 1 
Welcome to 
school      9  
 

 
Утврђивање лексике, 
уочавање сличности и 
разликa, утврђива ње 
бројева и боја, развијање 
креати вности припрема за 
игру. 
 

 
Именовање предмета у 
школи, постављање 
питања и давања 
одговора о предметима 
у учионици и односима 
у простору Понављање 
бројева до 10 и. 
увежбавање математ. 
операција 

 
Развијање 
позитивног 
осећања према 
енглеском језику, 
развијање 
позитивног односа 
према школи и 
наставницима 

 
Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за тему 
као и спосо бности 
да се опише слика 
из уџбеника и 
исприча кратка 
прича из шест 
слика. 
 
 
 
 

 
Препознавање, памћење и 
именовање предмета из непосредног 
окружења, бројање до 10, именовање 
боја. Интерпретација сликовне приче. 
 

UNIT 2 
Hello, friends           
9    
 

Утврђивање лексике и 
структуре, развијање 
креативности, утврђивање 
назива спортова и 
предлога 
 

Представљање, 
именовање особа, 
изража вање годишта, 
давање инфор мација о 
себи и другима, обна 
вљање назива играчака 
и игара. 

Развијање 
другарства и 
позитивног односа 
према друговима. 
 
 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за тему 
као и способности 
да се опише слика 
из уџбеника и 
исприча кратка 
прича из шест 
слика. 

Знање, запамћивање и 
представљања себе и других, 
давање информација о старости и 
изгледу, именовање играчака и 
игара. Интерпретација сликовне 
приче 

UNIT 3 
A happy family       
9 
 

Утврђивање лексике и 
структуре, развијање 
креативности, утврђивање 
назива дана у недељи и 
назива чланова породице. 
 

Именовање чланова 
породице, изражавање 
односа припадности, 
казивање годишта и 
занимања, изражавање 
свакодневних 
активности у кући, 
обнав. делова тела 
 

Неговање 
позитивног односа 
везаног за 
породицу и њене 
чланове 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за тему 
породица. 
 

Препознавање и именовање чланова 
породице, занимање, навођење 
свакодневних активности у кући. 
Учествовање у кратким дијалозима. 
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UNIT 4 
We are happy       
9 
 

Утврђивање лексике и 
структуре, развијање 
креативности, песмице и 
рецитације везане за 
празнике, прављење 
честитки. 
 

Честитање Божића, 
Ускрса, рођендана. 
Учење назива 
предмета везаних за 
поменуте празнике као 
и игара везаних за 
кићење јелке и 
фарбање јаја 

Упознавање 
ученика са 
културолошким 
разликама 
земаља енгл. 
говорног подручја. 
Истицање разлика 
у прослави 
празника код нас и 
у Енглеској. 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за тему 
Празници. 
 
 
 
 

Препознавање, памћење и 
именовање обележја везаних за 
прославу празника. Поређење  
разлика у прослави у нпр. Енглеској и 
Србији 

UNIT 5 
Home, swee t 
home    9 
 

Утврђивање лексике и 
структуре, развијање 
креативности, увежбавање 
глагола can, утврђивање 
назива делова намештаја 

Обнављање назива 
просторија у кући и 
намештаја. Описивање 
различитих активности 
у кући, казивање 
адресе и времена на 
сату. 

Развијање 
позитивног 
осећаја за стране 
језике 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за тему 
Мој дом. 
 

Препознавање, памћење, именовање 
и описивање просторија у кући и 
намештаја. Бројање до 30, гледање у 
сат, казивање адресе и броја. 
 

UNIT 6 
Let`s eat       9 
 

Утврђивање лексике и 
структуре, развијање 
креативности, учење нових 
имена хране као и 
утврђивање песмица и 
рецитација везаних за 
храну 

Учење и обнављање 
назива хране, оброка, 
судова, навика и укуса. 
Изрази молбе и 
захвалности, 
наручивање у 
ресторану. 
Постављање питања и 
одговора везаних за 
склоности ка одр. 
врстама хране 

Указивање на 
лепо понашање за 
столом као и 
учтиви изрази 
молбе и 
захвалности 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за тему 
Храна. 
 

Препознавање, памћење, именовање 
оброка и намирница. Разумевање- 
дефинишу шта воле да једу и пију, 
глуме улогу приликом куповине. 
 

UNIT 7 
Get dressed       
9 
 

Утврђивање лексике и 
структуре, развијање 
креативности, утврђивање 
делова одеће и описних 
придева. 
 

Обнављање и увођење 
нових назива одеће и 
обуће. Обнављање  
дана у недељи, месеца 
у години и временских 
услова. 

Указивање на 
различитости у 
облачењу у 
зависности од 
временских 
прилика. 
 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за навике у 
облачењу у 
различитим 
годишњим 
добима. 
 

Препознавање, памћење, именовање 
дана у недељи, месеци, год. доба,  
временских услова. Разумевање- 
описивање одеће, тренутно време 
напољу 
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UNIT 8 
My world            
9 
 

Утврђивање лексике и 
структуре, развијање 
креативности, утврђивање 
назива домаћих и дивљих 
животиња 
 
 
 

Изражавање будуће 
радње, домаће и 
дивље животиње, 
превозна средства, 
наѕиви града, села, 
парка, зоо врта као и 
описи догађаја. 

Уочавање и 
исказивање 
односа везаних за 
простор у коме 
живимо 
(понашање у 
граду, на улици, у 
парку, зоо врту). 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
ветане  за тему 
градска средина 

Препознавање, памћење и 
описивање града и села, навођење 
разлика, именовање животиња и 
превозних средстава. 

 
 

 
 
 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

монолошка, дијалошка, текстуална,  метода 
демонстрације, метода писаних радова,  
хеуристичка метода,  активна настава, 
интерактивна 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару уџбеник, радна свеска, часописи,флеш картице, 
наст.листићи, играчке, илустрације 

 
 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес, 
мотивише ученике, развија њихова 
интересовања, демонстрира, 
поставља питања, показује картице, 
илустације, објашњава, даје 
упутства 

Слушање, понављање, 
рецитовање, певање,бојење, игре 
погађања, цртање, драматизација 
дијалога, показивање предмета иѕ 
окружења, издавање наредби. 

Посматрање ангажованости на 
часу, усмено испитивање, сликовни 
диктат, домаћи задаци, ученички 
радови и продукти ученичких 
активности. 

Корелација са предметима свет око 
нас, математика, српски, музичко, 
ликовна култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
 

Разред:  Други                         Наставни предмет: МАТЕМАТИКА                Годишњи фонд часова:  180                                            Недељни фонд часова: 5 

Тематски садржај 
програма 

 
Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 
ДО 100     (145) 
Сабирање и 
одузимање природних 
бројева до 100 (с 
прелазом преко 
десетице).  
Комутативност и 
асоцијативност 
сабирања. 
Множење и дељење 
природних бројева; 
знаци за множење и 
дељење (. , :);  речи: 
чиниоци, производ, 
дељеник, делилац, 
количник. Нула и 
јединица као  
чиниоци; нула као 
дељеник. 
Комутативност и 
асоцијативност 
множења. 
Изрази (две 
операције); заграде, 
редослед рачунских 
операција. 
Слово као замена за 
неки број. 
Одређивање 
непознатог броја у 
једнакостима типа: x + 
5 = 9; 7 x = 35;    x : 5 = 
3;  

Циљ наставе математике је 
да ученици усвоје 
елементарна математичка 
знања која су потребна за 
схватање појава и 
зависности у животу и 
друштву; да оспособи 
ученике за примену 
усвојених математичких 
знања у решавању 
разноврсних задатака из 
животне праксе за успешно 
настављање математичког 
образовања и за 
самообразовање; 
да допринесе развијању 
менталних способности, 
формирању научног 
погледа на свет и 
свестраном развитку 
личности ученика 

- да ученици стичу знања 
неопходна за разумевање ква 
нтитативних и про сторних 
односа и законитости у разним 
појавама у природи, друштву и 
свакодне вном животу; 
-да ученици савладају основне 
операције с природним, целим, 
рационалним и  
реалним бројевима, као и 
основне законе тих операција; 
-да ученици упознају најважније 
равне и просторне геоме тријске 
фигуре и  
њихове узајамне односе; 
-да ченици савладају сабирање и 
одузи мање до 100; 
-схвате множење као сабирање 
једнаких сабирака, упознају и 
користе термине  
и знак множења; 
- упознају операцију дељења, 
користе термине и знак дељења; 
- упознају (на примерима) кому 
тативност и асоци јативност 
рачунских  
операција (без упо требе ових 
назива); 
- уочавају својства нуле као 
сабирка, чиниоца и дељеника, а 
јединице као  
чиниоца и делиоца; 
 
 

Да ученици 
стичу основну 
математичку  
културу 
потребну за 
откривање 
улоге и 
примене 
математике у 
различитим 
подручјима 
човекове 
делатности, за 
успешно 
настављање 
образовања и 
укључивања у 
рад, 
 
Да  развија 
културне, 
радне, етичке и 
естетске навике 
ученика, као и 
математичку 
радозналост у 
посматрању и 
изучавању 
природних 
појава. 
 
 
 
 

Развијање  
способности 
посматрања, 
опажања и 
логичког, 
критичког, 
стваралачког и 
апстрактног 
мишљења, 
 
Оспособљавање 
ученика да се 
изражавају 
математичким 
језиком, 
развијање 
јасности и 
прецизности 
изражавања у 
писменом и  
усменом облику 
 
Оспособљавање 
ученика за 
прецизност у 
мерењу и цртању  
и геометријским 
конструкција-ма. 

Знати: 
-Таблицу множења 
једноцифрених 
бројева и 
одговарајуће 
случајеве дељења; 
- јединице: 
дециметар, 
центиметар, час, 
минут, дан, седмица, 
месец; 
- основна својства 
рачунских операција 
Умети: 
- користити таблицу 
множења 
једноцифрених 
бројева ( до 
аутоматизма ); 
- вршити четири 
основне рачунске 
операције у оквиру 
прве стотине; 
- вршити проверу 
обављене  рачунске  
операције; 
- израчунати 
вредност бројевног 
израза са две 
операције, 
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12 : x = 4. 
Појам половине. 
Решавање 
једноставнијих 
задатака (највише две 
операције). 
 
ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА 
И ФИГУРЕ   (25) 
Предмети облика 
лопте, ваљка, квадра и 
коцке. Упоређивање 
предмета по  
облику, ширини, 
висини и дебљини. 
Дуж, полуправа и 
права. Цртање разних 
кривих и изломљених 
линија.  
Отворена и затворена 
изломљена линија. 
Уочавање и цртање 
правоугаоника и  
квадрата на квадратној 
мрежи. 
 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ (10) 
Мерење дужи помоћу 
метра, дециметра и 
центиметра. Мере за 
време: час,  
минут, дан, седмица - 
недеља, месец. 
Однос између јединица 
упознатих мера 

 
- савладају таблицу множења 
једно цифрених бројева и 
одговарајуће слу чајеве дељења 
(до аутоматизма); 
- савладају множење и дељење у 
оквиру 100, упознају фун кцију 
заграде и  
редослед извођења рачунских 
операција; 
- умеју да прочитају и запишу 
помоћу слова збир, разлику, 
прои звод и количник, као и да 
знају да одреде вредност израза 
са две операције; 
- упознају употребу слова као 
ознаку за непознати број 
(односно, kао замену за неки 
број) у најједноставнијим 
примерима сабирања и 
одузимања;                 
- умеју да решавају текстуалне 
задатке с једном и две рачунске 
операције, као иједна чине с 
једном опера цијом (на основу 
веза између компонената опе -
рације); 
- схвате појам поло- вине; 
- уочавају и стичу одређену 
спретност у цртању праве и дужи 
као и разних кривих и 
изломљених линија; 
- уочавају и цртају правоугаоник 
и квадрат на квадратној мрежи; 
- упознају и примењују мере за 
дужину (м, дм, цм) и време (час, 
минут, дан, седмица, месец). 

 
Да изграђује 
позитивне 
особине 
ученикове 
личности: 
упорност, 
уредност, 
систематично-
ст, тачност, 
одговорност, 
смисао за 
самосталан 
рад. 

 
- решавати 
једначине на основу 
зависности између 
резултата и 
компонената 
операције; 
- решавати 
једноставније 
задатке са 1-2 
операције; 
- мерити дуж у 
центиметрима, 
дециметрима и 
метрима; 
- цртати изломљену 
линију, правоугаоник 
и квадрат на 
квадратној мрежи. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

монолошка, дијалошка, текстуална,  метода 
демонстрације, метода писаних радова,  
хеуристичка метода,  активна настава, учење 
путем открића, метода графичких радова 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Уџбеници, радне свеске, наставни листићи, 
модели геометријских тела, 
 предмети, 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

излаже градиво, објашњава, 
демонстрира, мотивише, подстиче, 
усмерава, храбри, помаже, прати, 
диктира, отклања нејасноће, даје 
упутства за рад, упућује на активно 
коришћење уџбеника и правилно 
коришћење прибора за рад, 
проверава ниво усвојености знања 

решава једначине и неједначине, 
поставља и решава математичке 
изразе, примењује правилност у 
редоследу рачунских операција 
усваја и правилно примењује свако 
својство у рачунским операцијама, 
одређује половину датог броја, црта 
праве, дужи као и криве и 
изломљене линије, црта 
правоугаоник и квадрат на 
квадратној мрежи 

Усменим и писменим испитивањем, 
тестирањем, израдом  домаћих 
задатака 

Српски језик, 
свет око нас,  
ликовна култура,  
физичко васпитање 

 

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА ЗА МАТЕМАТИКУ 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ НИВОИ ПОСТИГНУЋА СТАНДАРДИ 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 

МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме 
да упореди бројеве по величини и да прикаже 
број на датој бројевној полуправoj.            
МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно 
постави израз са једном рачунском операцијом. 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.1.1. уме да примени својства природних 
бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 
претходни, следећи број) и разуме декадни 
бројни систем.                                                
МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност 
израза.                                                             
МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две 
операције.                                                        
МА.2.1.5. уме да решава једначине 
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НАПРЕДНИ НИВО 

МА.3.1.1. уме да примени својства природних 
бројева у решавању    проблемских задатака.           
МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и 
одузимања и уме да их примени.                        
МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност 
израза са више операција, поштујући приоритет.         
МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске 
задатке дате у текстуалној форми 

ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЛИЦИ 

 

ОСНОВНИ НИВО 

МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца 
преко различитих апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама.                             
МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, 
табеле и дијаграме. 

СРЕДЊИ НИВО 

  МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца 
преко различитих апоена и  рачуна са новцем у 
сложенијим ситуацијама.                             
МА.2.4.2. зна јединице за време (секунду, минут, 
сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће 
у мање и пореди временске интервале у 
једноставним ситуацијама.                              
МА.2.4.5. уме да користи податке приказане 
графички или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме графички да 
представи дате податке 

НАПРЕДНИ НИВО 

МА.3.4.1. зна јединице за време (секунду, минут, 
сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара 
из једне јединице у другу и пореди временске 
интервале у сложенијим ситуацијама 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

ОСНОВНИ НИВО 

МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и 
њихове односе. 

МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине 
објекта, приказаног на слици, при чему је дата 
мерна јединица 

СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.2.1. уочава међусобне односе 
геометријских објеката у равни.                     
МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине 

НАПРЕДНИ НИВО  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Други                         Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС                           Годишњи фонд часова:  72                   Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај 
програма 

 
Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
 
ЖИВА И 
НЕЖИВА  
ПРИРОДА (28 
часова) 
 
 
 
 
 
ГДЕ ЧОВЕК 
ЖИВИ (15 
часова) 
 
 
 
 
 
 
ЉУДСКА 
ДЕЛАТНОСТ (17 
часова) 
 
 
 
 
 
КРЕТАЊЕ У 
ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ (12 
часова) 

 
Циљ изучавања интегрисаног 
наставног предмета Свет око 
нас је да  усвајањем знања, 
умења и вешти на деца 
развијају своје сазнајне, 
физичке, социјалне и 
креативне способности, а          
истовремено спознају и граде 
ставове и вредности средине у 
којој одрастају као и шире 
друштвене заједнице.  
 
Откривањем света код деце се 
развијају сазнајне способности, 
формирају се основни појмови 
и постепено се граде основе за 
систем појмова из области 
природе, друштва и културе. 
Истовремено стичу се знања, 
умења и вештине које им 
омогућавају даље учење.  
Активним упознавањем 
природних и друштве них 
појава и процеса подстиче се 
природна радозналост деце.  
 
Најбољи резултати постижу се 
уколико деца самостално 
истражују и искуствено долазе 
до сазнања - спознају свет око 
себе.  

 
- формирање 
елементарних 
научних 
појмова из 
природних и 
друштвених 
наука; 
 
- овладавање 
почетним техни 
кама сазнајног 
процеса и поче 
-тним методама 
и техникама 
учења; 
 
- подстицање 
дечијих 
интересо -
вања, питања, 
идеја и 
одговора у вези 
са појавама, 
процесима и 
ситуа цијама у 
окружењу у 
складу са њихо- 
вим когнитивно-
развојним 
спосо- 
бностима; 

 
- усвајање 
цивили 
зацијских 
текови- на и 
упознавање 
могућности 
њихо- вог  
рационалног 
коришћења и 
дограђивања; 
 
 
 
- развијање 
еколошке 
свести. 
 
 
 
- подстицање и 
развијање 
истраживачких 
активности 
деце; 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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; 
 
 
 
- подстицање и 
развијање 
истраживачких 
активности деце; 
 

 
Да ученик уме  да наведе елементе 
живе и неживе природе.  
Уме да наведе заједничке особине 
живих бића (рађају се, расту, дају 
потомство, хране се).  
Разликује изглед живих бића у 
односу на средину у којој живе. Уме 
да наведе разлике у начину живота 
биљака и животиња у односу на 
средину у којој живе.  
Разуме улогу човека у очувању 
природне равнотеже.Зна да наведе 
основне карактеристике: извора, 
реке, потока, баре, језера...  
Разуме и уме да опише кружење 
воде у природи.  
Познаје основна својства воде. Уме 
да препозна одређена стања воде 
настала при загревању и хлађењу. 
Схвата значај ваздуха као услова за 
живот.  
Схвата значај сунца за живот живих 
бића.  
Схвата значај земљишта за живот 
живих бића. Уме да наведе узроке 
загађења земљишта.  
Схвата значај повезаности живе и 
нежива природе 
Познаје називе за врсте наеља и 
разликује типичне случајеве.  
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Систематизовањем, 
допуњавањем и 
реструктурирањем искуствених 
знања ученика и њиховим 
довођењем у везу са научним 
сазнањима, дечија знања се 
надограђују, прове равају и 
примењују. Кроз интерактивне 
социјалне активности они 
упознају себе, испољавају 
своју индивидуалност, 
уважавајући разли читости и 
права других, уче се како треба 
живети заједно.  
 
Усвајањем елеме нтарних 
форми функционалне 
писмености омогућује се 
стицање и размена 
информација, комуницирање у 
различитим животним 
ситуацијама и стварају се 
могућности за даље учење.  
Примена наученог подстиче 
даљи развој детета, доприноси 
стварању одговорног односа 
ученика према себи и свету 
који га окружује и омогућује му 
успешну интеграцију у 
савремене токове живота. 
Општи циљ интегрисаног 
наставног предмета Свет око 
нас јесте да деца упознају 
себе, своје окружење и развију 
способности за одговоран 
живот у њему. 
 

 
- подстицање и 
развијање 
истраживачких 
активности 
деце; 
 
- подстицање 
уочавања 
узрочно 
последичних 
веза, појава и 
процеса, на 
основу разли -
читих  
параметара; 
 
- описивање и 
симулирање 
неких појава и 
моделова ње 
једноставних 
објеката у свом 
окружењу; 
 
- слободно иска 
-зивање својих 
запажања и 
пре- двиђања и 
само -стално 
решавање 
једноставних 
про- блем 
ситуација 

 
- развијање 
разли читих 
социјалних 
вештина и 
прихва тање 
основних 
људских 
вредно сти за 
критеријум 
понашања 
према другима; 
 
 
 
 
 
- развијање 
одговорног 
односа према 
окружењу као и 
интересова ња 
и спремности 
за 
његовоочување 

 
- подстицање 
уочавања 
једноставних 
узрочно-
последичних веза, 
појава и процеса 
слободног 
исказивања својих 
запажања и 
предвиђања; 
 
- решавање 
једноставних 
проблем-ситуација 
кроз огледе, 
самостално и у тиму; 
 
- оспособљавање за 
самостално учење и 
проналажење 
информација; 
 
-оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
различитих извора 
знања, графичких и 
електронских медија, 
с намером да се код 
ученика развије 
функционална 
писменост као 
подлога за даље 
учење. 
 

 
Разуме значај насеља за 
задовољавање људских потреба. 
Уме да опише рељеф непосредне 
околине.  
Уме да се орјентише на непознатом 
терену помоћу карактеристичних 
објеката.  
Уме да одреди своје место у 
различитим групама.  
Разуме везу између права и 
одговорности чланова групе.  
Познаје саобраћајна правила и 
понаша се у складу са њима.  
Разуме важност поштовања 
саобраћајних правила. 
Уме да препозна основна својства 
неких материјала.  
Разуме на које начине топлота утиче 
на различите материјале.  
Зна да се неки материјали могу 
наелектрисати а неки не.  
Схвата везу између различитих 
својстава неких материјала и њихове 
употребне вредности. 
Уочава и разуме како различити 
фактори (облик и величина тела, 
материјал од кога је начињено, 
подлога...) утичу на начин и брзину 
кретања.  
Уме да наброји временске 
одреднице (дан, седмица, месец, 
година).  
Уме да одреди дужину трајања 
временских одредница. Уме да се 
служи часовником како би одредио 
тачно време. Зна да наведе датуме 
почетка и краја годишњих доба. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Партиципативне методе учења, Решавање 
проблем-ситуација, Кооперативне методе, 
Интерактивне методе  Амбијентално учење,  
Игра - као најживотнија ситуацијаДијалошка, 
монолошка, демонстративна, посматрање, 
метода писаних радова, интерактивна, 
текстуална, илустративна, учење путем открића, 

Фронтални, индивидуални, групни, рад у 
пару,организоване посете, шетње, излети, 
настава у природи, осмишљене екскурзије 

Уџбеник, погодна литература и извори 
информација: штампани, аудио-визуелни и 
електронски медији; посебно аутентични  
природни и друштвени извори, као 
најверодостојнији показатељи стварности, појава 
и процеса у свету у коме живимо 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
утиче мотивационо и подстицајно на 
развој способности ученика - уз 
максимално коришћење дифере 
нцираних захтева и интересантних 
начина рада - у циљу поштовања 
права на различитост, како у нивоу 
предзнања ученика, тако и дина мике  
развоја њихових потенција лних 
способности.                                -
преношење информација, излагање 
градива, презентација садржаја; 
вођење наставног процеса; 
постављање циљева часа: 
планнирање садржаја, облика,метода 
и средстава рада; подстицање 
стручне интеракције у функцији 
ученичког сазнавања; пружање 
информација ученицима из дате 
области, примена разноврсних 
начина за развијање, подстицање и 
одржавање радо зналости и 
интересовања за интелектуални рад 
код ученика; процењивање ученика и 
њиховог сазнајног напредовања, 
понашања и личности; процењивање 
наставног процеса, процењивање 
сопственог рада; 

- Посматрање са усмереном и концентрисаном 
пажњом ради  јасног запажања и уочавања 
света у окружењу (уочавање видних 
карактеристика);                                  - 
Описивање - вербално или ликовно 
изражавање спољашњих и унутрашњих  
запажања;                                 - Процењивање - 
самостално одмеравање;                                             
- Груписање - уочавање сличности и 
различитости ради класификовања;          
- Праћење - континуирано посматрање ради 
запажања промена;                                                   
- Бележење - записивање графичко, 
симболичко, електронско бележење опажања;                      
- Практиковање - у настави, свакодневном 
животу и спонтаној игри и раду;                                          
 - Експериментисање - намерно модификоване 
активности, огледи које изводи  сам ученик;                           
- Истраживање - испитивање својстава и 
особина, веза и узрочно- последичних  односа;                  
- Сакупљање - прављење колекција, збирки, 
албума из природног и  друштвеног окружења;      
- Стварање - креативна продукција;  
- Играње - дидактичке, едукативне и спонтане 
игре;                                        
 - Активности у оквиру мини-пројекта - 
осмишљавање и реализација. 

Праћење и вредновање треба обављати 
континуирано, уважава јући  интересовања 
и активности ученика у процесу учења, а у 
складу са индивидуалним  развојним 
способностима. Учитељ ће  да 
организовањем  наставе - учења, утиче 
мотивационо и подстицајно на развој 
способности ученика - уз максимално  
коришћење дифере нцираних захтева и 
интересантних начина рада - у циљу 
поштовања права на различитост, како у 
нивоу предзнања ученика, тако и динами ке 
развоја њихових потенцијалних 
способности. При процесу праћења 
остваривања  постављених циљева и 
задатака, као и постизању поста вљених 
стандарда, пожељно је што мање 
користитикласичне писмене провере знања 
- контролне и писмене  вежбе. Поред 
мотивационог значаја, оцена би требало да 
представља и одраз квалитета 
испуњености поставље них стандарда 
(знања, умења, ставова и вредности)  у 
оквиру предмета 

Ликовна 
култура, 
Српски језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Народна 
традиција, 
Физичко 
васпитање, 
Музичка 
култура, 
Математика 
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СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДАЗА СВЕТ ОКО НАС 

НАСТАВНА ОБЛАСТ НИВОИ ПОСТИГНУЋА СТАНДАРДИ 

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

ОСНОВНИ НИВО 

1ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих 
бића                                                                    
1ПД.1.1.6. Разликује станишта према условима 
живота и живим бићима у њима                       
1ПД.1.2.3. Разликује повољно и неповољно 
деловање човека по очување природе            
1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха и 
земљишта                                                        
1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају 
због промене температуре, услед механичког 
утицаја и деловања воде и ваздуха 

СРЕДЊИ НИВО 

1ПД.2.1.4. Зна улогу основних делова живих 
бића                                                                                
1ПД.2.1.5. Разуме повезаност услова живота и 
живих бића у станишту 

НАПРЕДНИ НИВО 

1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе 
природе на мање очигледним примерима 
1ПД.3.3.1. Разуме како загревање и хлађење 
воде и ваздуха утиче на појаве у природи 

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 

ОСНОВНИ НИВО 

1ПД.1.5.2. Зна основна правила попнашања у 
породици, школи, насељу                                
1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности 
по здравље и живот људи кроз основне мере 
заштитие 

СРЕДЊИ НИВО 
1ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у 
различитим друштвеним групама 

НАПРЕДНИ НИВО 
1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике 
друштвених група и разлике међу њима 

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНИ НИВО 

1Пд.1.3.5. Зна да својства материјала одређују 
њихову употребу и препознаје примере у свом 
окружењу                                                            
1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају 
због промене температуре, услед механичког 
утицаја 
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СРЕДЊИ НИВО 

 

1ПД.2.3.1. Зна сложенија својства воде и 
ваздуха: агрегатно стање и кретање          

1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри 
проводници топлоте и електрицитета од оних 
који то нису                                                         
1ПД.2.3.4. Зна да топлотна и електрична 
проводљивост материјала одређује њихову 
употребу и препознаје примере у свом окружењу 

НАПРЕДНИ НИВО 
1ПД.3.3.2. Примењује знање о променама 
материјала за објашњење појава у свом 
окружењу 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

ОСНОВНИ НИВО 

1ПД.1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу 
у простору: лева и десна страна, адресе, 
карактеристични објекти                                  
1ПД.1.4.5. Уме да прочита тражене информације 
са часовника и календара                                   
1ПД.1.4.4. Зна јединице за мерење времена: 
дан, недеља, месец, година 

СРЕДЊИ НИВО 

1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од силе 
која на њега делује, врсте подлоге и облика тела                
1ПД.2.4.5. Уме да пронађе и упише тражене 
информације на ленти времена 

 
НАПРЕДНИ НИВО 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Други                      Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА                             Годишњи фонд часова:  72                              Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај 
програма 

 
Циљ наставног 

предмета 
 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
КРЕТАЊЕ ОБЛИКА 
УПРОСТОРУ (6) 
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ 
НА КАРАКТЕР ОБЛИКА 
(СВЕТЛОСТ) (4) 
АМБИЈЕНТ -СЦЕНСКИ  
ПРОСТОР (6) 
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 
КАЛИГРАФИЈОМ (16) 
КОНТРАСТ (КАО 
МОТИВАЦИЈА ЗА 
ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА) (12) 
РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА 
И СИМБОЛА (4) 
ЈЕДНОБОЈНА 
КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА (КЛУАЖ) (6) 
ЗАМИШЉАЊА (6) 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 
ПРЕДМЕТА ЊИХО- ВИМ 
СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ) 
(6) 
ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД (6) 

 
 
Циљ васпитно-
образовног рада 
у настави 
ликовне културе 
јесте да се 
подстиче  и 
развија 
учениково 
стваралачко 
мишљење и 
деловање у 
складу са 
демократским 
опредељењем 
друштва и 
карактером овог 
наставног 
предмета 

-настава ликовне културе има 
задатак да развија способност 
учени ка за опажање облика, 
величина, светлина, боја, положаја 
облика у природи;                 - да 
развија памћење, повези вање 
опажених информација, што чини 
основу за увођење у визуе лно 
мишљење;         -стварање услова 
за разумевање природних зако 
нитости и друш твених појава;       -
стварати услове да ученици на 
сваком часу у процесу реализа ције 
садржаја користе технике и 
средства ликовно-визуелног 
изража вања;         
 
 -схватање ликовно визуелног рада 
као израз индивидуалног 
осећања,доживљаја и  стваралачке 
имагинације;          -стекну искуства 
о: оплемењивању животног и 
радног простора,контрасту  облика, 
кара ктеру облика, коришћењу 
мате ријала за рад, визуелним 
знако вима, опажањима облика у 
кретању, компоновању, 
рекомпоновању, дејству светлости 
на карактер облика; 

- развијање способности 
за препознавање 
традиционалне, модерне, 
савремене уметности; 
- развијати ученикове 
потенцијале у области 
ликовности и визуелности, 
те му  помагати у 
самосталном изражавању 
коришћењем примерених 
техника и средстава; 
- развијати љубав према 
вредностима израженим у 
делима свих облика 
уметности; 
 
-да ствара интересовање и 
потребу за посећивањем 
изложби, галерија, музеја 
и чување културних 
добара; 
- развију навику лепог 
писања; 
- развију осетљивост за 
лепо писање (ћириличка и 
латиничка палеографија). 
-развијати смисао за 
креативна решења и 
естетску процену 
 

- да осетљивост за 
ликовне и визуелне 
вредности коју 
стичу у настави, 
примењују у раду и 
животу; 
- развијати 
сензибилитет за 
лепо писање; 
- развијати 
моторичке 
способности 
ученика 
- опажају, сећају се, 
објашњавају и 
реконструишу по 
јаве или ситуације   
-оспособљавање 
за превођење 
визуелне 
перцепције у 
ликовном раду и да 
уочавају ликовне 
вредности у 
вербалним 
описима, 
литералним 
текстовима и 
фотографијама 
 

Ученик: 
-опажа облик, 
величину, 
светлост, 
боју, положај 
облика у 
природи; 
-зна  да  
користи  
технике и 
средства 
ликовно-
визуелног 
изражавања; 
-препознаје  
традиционалн
у,модерну  и  
савремену  
уметност; 
-посећује 
изложбе,музеј
е,галерије. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, монолошка, демонстративна, 
илустративна, објашњење, експеримент, слика, 
метода практичног рада 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Оловка, креде у боји, предмети у учионици 
уџбеник, дрвене бојице, водене боје, играчке, 
колаж папир,  пластелин, глинамол, 
фломастери, дрвени штапићи, лепак, 
маказе,папир у боји, 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Усмерава, наводи, ствара ситуацију, 
сугерише, подстиче, дискутује, 
анализира, мотивише, координира, 
развија кооперативност,планира, 
организује 

Посматра, опипава, објашњава, 
црта, слика, изражава, ствара, 
дискутује, комуницира, закључује, 
мисли, креира 

Посматрање ангажованости на 
часу, ученички радови, продукти 
учениких активности 

Свет око нас, Српски језик, 
Математика, Музичка култура, 
Физичко васпитање 

 
 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Други                          Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА                         Годишњи фонд часова:  36                           Недељни фонд часова: 1 

Тематски 
садржај 
програма 

 
Циљ наставног 

предмета 
 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1.Извођење 
музике (певање 
и свирање ) 
(24) 
 
 
 
 
2.Слушање 
музике (8) 
 
 

 
- развијање 
интересовања, 
музичке 
осетљивости и 
креативности; 
 
оспособљавањ
е за 
разумевање 
могућности 
музичког 
изражавања; 

 
- упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа;                        
- развијање крити чког мишљења 
(исказивање осе ћања о музици која се 
изводи и слуша);                       
- упознавање основа музичке 
писмености и изражајних сре дстава 
музичке уметности.  
-певање и свира ње,уз поступно 
упознавање и усвајање ритми чких 
структура, музичког писма и интонације  

 
-стицање навике 
слушања музике, 
подстицање 
доживљаја и 
оспособљавање за 
разумевање 
музичких порука; 
 
 
 
 
 

 
- неговање способности извођења 
музике (певање/свирање)- 
подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 
истра живање и ствара ње звука);                 
 - опонашање звукова из 
непосредне околине, спонтаном 
или договореном импровизацијом  
(звуци у кући, звуци града, звуци у 
природи...);     
 

 
Ученик: 
- пева  песме  
по  слуху; 
- слуша  и  
препознаје  
вредна  дела  
уметничке  и  
народне  
музике; 
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3. Музичко 
стваралаштво 
(4) 

 
- развијање 
осетљивости 
за музичке 
вредности 
упознавањем 
уметничке 
традиције и 
културе свога и 
других народа. 

                 
 -слушање музике и усвајање осно вних 
појмова из опште музичке  културе;                     
- развијање и подстицање 
стваралачких могућности музи чког 
изражавања ученика;                      
-певање и свира ње ,уз поступно 
упознавање и усвајање ритми чких 
структура, музичког писма и интонације              
- стицањеискуства у слушном разли 
ковању звучних боја (људски гласови, 
неки инструменти, звуци из животног 
окружења);            
 - развијање  ауди тивне меморије 
ученика;                 
 -усвајање музи- чког речника у вези са 
свирањем 

 
- навикавање 
ученика на пажљиво 
слушање музике 
(што је услов за 
квалитетно 
доживљавање 
музичких дела); 
 
 
 
 
- развијање 
извођачких вештина 
ученика и њихов 
стваралачки приступ 
певању/свирању 

      
- Ритмичким и звучним ефектима 
креирати једноста вне пратње за 
бројалице, песме, приче, стихове, 
музичке игре, користећи при том 
различите изворе звука (глас, тело, 
дечји ритмички инструменти).       
 - Смишљање малих ритмичких 
целина помоћу различитих извора 
звука (говором, изго варањем група 
гласова, различи тим предметима, 
дечјиминструментима)                         
- Креирање покре та уз  музику коју 
певају или слуша ју ученици               
- упознавање музи чких дела 
уметни чког и народног 
стваралаштва        
- Прављење властитих дечјих 
инструмената 

 
- изводи  
дечје, 
народне  и  
уметничке  
игре; 
- зна  основе  
музичке  
писмености. 
 
 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Монолошка, дијалошка,метода стваралачког 
рада, текстуална,  метода демонстрације, 
илустративна 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Уџбеник, инструмент, ЦД, ученичке свеске 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

демонстрира, свира, пева, 
подстиче ученике да певају, 
слушају, импровизује рукама, 
ногама, бројчано оцењује, прати 
напредовање ученика, развија 
естетски доживљај, машту, 
храбри... 

певају (по слуху), слушају, свирају, изводе 
дечије народне и уметничке музичке игре, 
повезују различите садржаје песама, 
препознају темпо, различите тонске боје 
(гласове и инструменте), опонашају 
звукове импровизацијом, креирају 
једноставне пратње за бројалице песме 
креирају покрете, драматизују, ликовно 
изражавају, праве дечије музичке 
инструменте 

Посматрање ангажованости на 
часу, ученички радови, 
продукти учениких активности 

Српски језик, ликовна култура , свет 
око нас 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
   

Разред: други                          Наставни предмет: физичко васпитање                          Годишњи фонд часова:  108                           Недељни фонд часова: 3 

Тематски садржај програма 
 

Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Ходање и трчање (18) 
Ходање у месту уз правилно држање 
тела и са радом руку; у кретању 
кратким и дугим корацима, у 
различитом ритму/, уз правилно  
постављање стопала; на прстима, уз 
узручење/ са истезњем тела.Трчање 
уз правилно постављање стопала и 
правилан рад руку, са подиза њем  
колена са заба цивањем потколенице; 
са укрштањем ногу и уназад; брзо 
трчање до 20 метара са поласком из 
стајања, лежања, упора чучећег и 
другим  
начинима поласка. 
Вежбе са ходањем у кретању. Ходање, 
и на знак, промена правца.  
Tрчање прекопрепрека са 
постављањем предњег дела стопала 
на уздужну линију. Брзо трчање до 10 
метара и прелазак у спорије трчање са 
меким и постепеним заустављањем 
(без топота стопалима). Трчање са 
променом правца, брзо-спорије; брзо 
трчање до 30 метара. 
 
Скакање и прескакање (19)  
Прескакање вијача и палица 
поређаних на  
тлу, једноножним и суножним 
одскоком,  

 
Циљ физичког васпитања 
је да разноврсним и 
систематским 
моторичким  
активностима, у 
повезаности са осталим 
васпитно-образовним 
подручјима,  
допринесе интегралном 
развоју личности ученика 
(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- стицање мото ричких 
умења која су, као 
садржаји, утврђени програ 
мом  физичког васпитања и 
стицање теоријских знања 
неопходних за њихово 
усвајање; 
 
- усвајање знања ради 
разумевања значаја и 
суштине физичког васпита 
ња  дефинисаног циљем 
овог васпи тно-образовног 
подручја; 
 
-развијање коорди нације, 
гипкости, равнотеже и екс 
плозивне снаге; 
 
- стицање мотори чких 
умења у свим природним 
(фило генетским) облици 
ма кретања у различитим 
усло вима: елемента рним 
играма, ритмици, плесним 
вежбама и  вежба ма на 
тлу; упозна вање са 
кретним могућностима и 
ограничењима сопственог  
тела 
 

 
-формирање 
мора лно-
вољних квали 
тета личности; 
 
-стицање и 
разви јање 
свести о 
потреби 
здравља, 
чувања 
здравља и 
заштити 
природе, 
човекове 
средине. 
 
- задовољавање 
основних дечјих 
потреба за 
кретањем и 
игром; 
 
- стварање 
претпо ставки 
заправилно 
држање тела, 
јачање здравља 
и развијање  
хигије нских 
навика; 

 
- подстицање 
раста, развоја и 
утицање на пра 
вилно држање 
тела; 
 
- развој и 
усаврша вање 
моторичких 
способности; 
 
оспособљавање 
ученика да 
стечена умења, 
знања и навике 
користе у  
свакодневним 
условима 
живота и рада; 
 
 
 
 

 
Ученик: 
-правилно 
држи тело; 
 
-правилно 
изводи вежбе 
обликовања; 
трчи,скаче,пр
ескаче,баца 
лоптице у 
циљ... 
 
-изводи вежбе 
на справама и 
тлу; 
познаје 
основе 
тимских 
игара; 
 
-упознаје 
народне 
плесове и 
ритмичку 
гимнастику. 
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Вежбе (скакања и прескакања) упором 
рукамаСкок удаљ и увис; Прескакање 
кратке вијаче у месту са међупоскоком 
и комбиновати са ско ковима без 
међупо скока; прескакање вијаче с 
ноге на ногу; прескакање дуге вија че 
Припремна вежба за прескок Суножни 
скокови са одскочне даске и спојено 
доскок на струњачу.  
 
Бацања и хватања (12) 
Поновити бацање лоптице из места у 
одговарајући циљ; комбиновати вежбу 
из ходања. Вежбе ру ковања лоптом . 
Вође ње лопте у ходању и  трчању. 
Додавање са две руке у пару у хода 
њу. Гађати лоптом у импровизовани 
кош или гол (једном и са обе руке) 
 
Вишења и пењања (17) 
Дохватно вратило: помицање улево и 
удесно погрченим ногама у вису 
предњем помицање улево и удесно, у 
висупредњем са окретом 180° укр 
штеним  хватом. Узмак корацима уз 
косу повр шину, нагласити  пра вилан 
завршни положај -упор. Њихање уз 
помоћ . Пењање: уз лестве.  
 
Вежбе на тлу (6) 
Упор чучећи, поме рањем руку напред, 
упор лежећи за рукама; померањем 
руку назад упор лежећи пред рукама. 
Два повезана колута напред; колут 
напред и спојено скок пруженим 
телом; колут напред из упора стојећег 
опружених ногу (после колутова 
обавезно урадити неколико вежби за 
јачање мишића леђа). 
Комбиновати два спојена колута 
напред. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Циљ физичког васпитања 
је да разноврсним и 
систематским 
моторичким  
активностима, у 
повезаности са осталим 
васпитно-образовним 
подручјима,  
допринесе интегралном 
развоју личности ученика 
(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- формирање и овладавање 
елементарним облицима 
кретања           
             
- "моторичко  
описмењавање 

 
- стварање 
услова за 
социјално 
прилагођавање 
ученика на 
колективан 
живот и рад. 
 

 
-води  рачуна 
о личној 
хигијени, 
хигијени 
здравља, 
правилној 
исхрани, 
ритму рада и 
одмора. 
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Колут назад, из чучња у чучањ. 
  
Вежбе равнотеже (4) 
На тлу и греди.  
Ниска греда, клупа: поновити ходања 
из првог разреда; ходање са 
привлачењем на целом стопалу и у 
успону; ходање на целом стопалу, 
опружене стајне и са предножењем 
друге ноге (висина предно жења 
према могућно стима). Наскок: 
кораком, левом или десном ногом на 
почетак греде (бочно) до става 
заножно другом ногом. Ходање са 
предножењем и, после ходања уна зад 
додати чучањ и окрет у чучњу за 90°. 
 
Вежбе реквизитима (3) 
Реквизите (палице, вијаче, обручи, 
коцке и обручи) користити приликом 
вежби обли ковања, обучавања и 
увежбавања појединих садржаја, како 
је наведено у програму за први 
разред. 
 
Ритмичке вежбе и народни плесови 
(11) 
Елементи  ходања и трчања . Дечји 
поскок са  докораком. Вијача:  
Плесови: Ми смо деца весела. Једно 
коло по избору. 
Елементарне игре (18) 
Минимални образовни захтеви 
Трчање на 30 метара, са поласком из 
успра вног става: Скокови у дубину са 
сандука, козлића и греде . Бацање 
лоптице у циљ после неколико корака. 
Обавезна вежба на греди и вежба на 
тлу. Оба везни састав са вија чом. 
Вођење лопте  левом и десном руком 
у ходању. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, монолошка, демонстративна, 
посматрање, интерактивна, практичног вежбања 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Струњаче, лопте, палице, шведска клупа,  
ниска греда, обручи, клупе, ЦД, касетофон,  
вијаче, ластиш, справе за пењање, чуњеви,  
козлић, џакови, конопац, медицинке 

 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

демонстрира вежбе обликовања, 
усмерава ученике на самостално 
извођење истих, организује рад у 
групама са различитим задацима, 
контролише шта је ученик од 
постављених задатака остварио, 
прилагођава вежбање 
индивидуалним могућностима 
ученика, подстиче моторичке 
способности учиника и упућује их да 
у слободно време смостално 
вежбају, развија физичку кондицију 
код ученика и поставља 
здравствено- хигијенске навике, 
води рачуна о безбедности ученика 
на вежбалишту. 

хода, трчи, скаче, прескаче, скаче 
удаљ и увис, баца, хвата, правилно 
користи справе, изводи вежбе на 
тлу и вежбе равнотеже, користи 
реквизите у различитим облицима 
вежби, усваја елементе ритмичких 
вежби и народних плесова. 

Праћење и вредновање рада ученика 
обавља се сукцесивно у току целе школске 
године, на основу јединствене методологије 
која предвиђа следеће тематске целине: 
1. Стање моторичких способности; 
2. Стање здравља и хигијенских навика; 
3. Достигнути ниво савладаности моторних 
знања, умења и навика; 
4. Однос према раду. 
1. Праћење и вредновање моторичких 
способности  врши се на основу 
савладаности програмског садржаја којим се 
подстиче развој оних  физичких способности 
за које је овај узраст критичан период због 
њихове трансформације под утицајем 
физичких активности – коорди нација, 
гипкост, равнотежа и експлозивна снага. 
2. Стање здравља и хигијенских навика, 
прати се на основу утврђивања нивоа 
правилног држања тела и одржавања личне 
и колективне хигијене. 
3. Степен савладаности моторних знања и 
умења спроводи се на основу  минималних 
програмских захтева, који је утврђен на крају 
навођења програмских  
садржаја. 

Свет око нас, 
Математика, 
Музичка култура, 
Народна традиција, 
Ликовна култура, 
Грађанско васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
РАЗРЕД: ДРУГИ                      Наставни предмет:  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ                         ГОДИШЊИ ФОНД: 36                           НЕДЕЉНИ ФОНД:1 

ТЕМАТСКИ 
САДРЖАЈИ И БРОЈ 
ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
Активности ученика у 
васпитно–образовном 

раду 

Активности 
наставника у 

васпитно-образовном 
раду 

Начин и поступак 
остваривања програма 

I ШТА СЕ ДОГАЂА У 
МОМ ТЕЛУ   - 6 
1-Растем и то се види 
2-Развијам се                
3 - Пут хране                
4- Пут воде                     
5 - И зуби се мења 

Циљ наставе 
здравственог 
васпитања јесте да 
ученици овладају 
основним знањима, 
вештинама, ставовима 
и вредностима из 
области здравственог 
васпитања, кроз учење 
засновано на искуству. 
Учење садржаја 
здравственог васпи 
тања подразумева 
превођење онога што 
знамо о здрављу у 
жељени начин 
понашања.  
 

- усвајање 
информација и 
формирање 
представае о здрављу 
и најважнијим 
факторима који 
доприносе очувању и 
унапређењу здравља  
- формирање културе 
обедовања и 
упознавање са 
последицама 
неправилне исхране  
- усвојена знања 
одржавања личне 
хигијене преточити у 
практична умења, 
стално применљива  
- формирање ставова о 
значају физичке 
активности и боравка у 
природи  
- развијање свести о 
потреби и значају 
дневног ритма  
 
- уочавање ситуације у 
којима може да се 
повреди и избегавање 
истих  
 
 
 

-слушање                            
-разговор                               
-препознавање и 
именовање                            
-имитирање                           
-играње                             
-усмерено гледање           
-посматрање                      
-слушање                           
-разликовање звука и 
тона                                  
-препознавање и 
именовање мириса, 
укуса, додира 

-објашњава                     
-усмерава                            
-наводи                          
-ствара ситуацију                
-сугерише                                    
-подстиче                           
-дискутује 

-дијалошка                                   
-демонстративна                     
-илустративна                 
-метод игре                          
-монолошка 
 
 

II ЈА И МОЈЕ 
ЗДРАВЉЕ – 10  
1.Kако сачувати 
здравље                       
2.Шта може да наруши 
моје здравље                   
3 Чувам здравље 

 
-посматрање                     
-слушање                         
-имитирање                         
-играње                               
-сазнавање 

 
-објашњава                     
-усмерава                            
-наводи                          
-ствара ситуацију                
-сугерише                                    
-подстиче                           
-дискутује 

 
-дијалошка                                 
-демонстративна                     
-илустративна                      
-метод игре                          
-монолошка 
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III  ДНЕВНИ РИТАМ 4 
1 Лети и зими                    
2 Како препознати 
умор                                      
3 школа и здравље 

 
 
- развијање 
самопоштовања и 
самопоуздања у циљу 
лакшег прилагођавања 
и сналажења у 
непознатимситуацијама  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  формирање жеље и 
спремности да помогну 
вршњацима у свакој 
ситуацији  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-слушање                            
-разговор                               
-препознавање и 
именовање                            
-имитирање                           
-играње                             
-усмерено гледање           
-посматрање                      
-слушање                           
-разликовање звука и 
тона                                  
-препознавање и 
именовање мириса, 
укуса, додира 

-објашњава                              
-усмерава                            
-наводи                                        
-ствара ситуацију                
-сугерише                                    
-подстиче                           
-дискутује 

-дијалошка                                   
-демонстративна                     
-илустративна                 
-метод игре                          
-монолошка 
 

IV ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 4 

-слушање                            
-разговор                               
-препознавање и 
именовање                            
-имитирање                           
-играње                             
-усмерено гледање           
-посматрање                      
-слушање                            

-објашњава                              
-усмерава                            
-наводи                                        
-ствара ситуацију                
-сугерише                                    
-подстиче                           
-дискутује 

-дијалошка                                   
-демонстративна                     
-илустративна                 
-метод игре                          
-монолошка 
 

V ИСХРАНА – 6 
1 Мој кувар                        
2 Неправилна исхрана   

-слушање                            
-разговор                               
-препознавање и 
именовање                            
-имитирање                           
-играње                             
-усмерено гледање           
-посматрање                      
-слушање                           
-препознавање и 
именовање мириса, 
укуса, додира 
 
 
 
 
 
 

-објашњава                              
-усмерава                        
-наводи                                        
-ствара ситуацију                
-сугерише                                    
-подстиче                           
-дискутује 

-дијалошка                                   
-демонстративна                    
-илустративна                 
-метод игре                          
-монолошка 
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VI ПРЕВЕНЦИЈА 
ЗЛОУПОТРЕБЕ 
АЛКОХОЛА И ДУВАНА 
-4 

 
 
- препознавање 
знакова умора и 
замора и потреба за 
њиховим отклањањем  
- превенција употребе 
психоактивних 
супстанци 

-слушање                            
-разговор                               
-препознавање и 
именовање                         
-имитирање                           
-играње                             
-усмерено гледање           
-посматрање                      
-слушање                            

-објашњава                              
-усмерава                            
-наводи                                        
-ствара ситуацију                
-сугерише                                    
-подстиче                           
-дискутује 

-дијалошка                                   
-демонстративна                     
-илустративна                 
-метод игре                          
-монолошка 
 

VII ЗАНЕМАРИВАЊЕ 
И ЗЛОСТАВЉАЊЕ 
ДЕЦЕ 2 

-слушање                            
-разговор                               
-препознавање и 
именовање                            
-имитирање                           
-играње                             
-усмерено гледање           
-посматрање                      
-слушање                            

-објашњава                              
-усмерава                            
-наводи                                        
-ствара ситуацију                
-сугерише                                    
-подстиче                           
-дискутује 

-дијалошка                                   
-демонстративна                     
-илустративна                 
-метод игре                          
-монолошка 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: II                          Наставни предмет: Народна традиција                                Годишњи фонд часова:  36                                Недељни фонд часова: 1 
Тематски 
садржај 
програма 

 
Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Биљке (16) 
 
Кућа (20) 
 

 
Правилним, одмереним и 
правовре меним пласирањем 
информација о наро дној 
традицији постижу се и многа 
друга добра, као што су 
стицање свести о себи самом  
и свом месту у свету сличних 
и различитих,  
 
формира ње представе о 
конти нуитету и укорењено 
сти са посебним нагласком 
стављеним на локалну 
народну традицију ,чиме се у 
мултинационалној и  
мултиконфесионалној 
средини, каква претеже у 
Србији, чувају права и 
особености мањина и њихов 
идентитет. 
 

 
Усвајање елементарних знања 
о разлици између фолкло рног 
и актуелног окружења, и то 
кроз (бајке, леге нде, 
приче,песме, пословице                 
 - усвајање елементарних 
знања о носећим наставним 
моти вима и то кроз 
понављање основних разлика 
између градског и сеоског 
начина живота,основних 
сезонских радова,основних 
обичајно-обре дних радњи 
везаних за те радовe.                   
 -стицање елеме нтарних 
знања о носећим наста вним 
мотивима (хлеб и биљке). 
Усвајање знања о фолклорним 
празницима,биљкама и 
хлебовима кроз: -познавање 
разлике између отвореног и 
затвореног простора(ливада-
кућа) -познавање разлике 
између настањивог и 
ненастањивог простора(шта је 
најмањи услов да се нешто 
сматра домом) –познава ње 
различитих облика становања 
(пећина,кућа,село,варош,град) 
–поз навање различи тих 
облика стан овања (пећина, 
кућа,село,варош, град) 
 

 
- развијање 
тачности, 
уредности, 
прецизности; 
неговање и 
развијање љубави 
према традицији 
свога краја; 
 
- развијање 
поштовања према 
живом свету, 
веровање у 
значајну улогу 
биљака ( од 
лековитости до 
њихове магичне 
моћи ) 

 
- развијање 
моторичких 
вештина кроз 
израду предмета 
 
-подстицати 
уценике да трагају 
за изворима 
информација од 
старијих,                     
 
- формирање 
сопствене датотеке 
од прикупљених 
материјала 
 
 
 

 
разликује различите  
традиционалне занате, 
познаје разлике живота на 
селу и у граду, разликује 
сезонске радове и обичаје 
везане за исте, различите 
облике становања. 
 
разликује различите  
традиционалне занате, 
познаје разлике живота на 
селу и у граду, разликује 
сезонске радове и обичаје 
везане за исте, различите 
облике становања. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Демонстративна, компаративна, дијалошка, 
Илустративна, писаних радова, практична, 
Истраживачка, усменог излагања 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Уџбеник, прибор за цртање, текст, слике, боје, 
модели ткања шеме,енциклопедије 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
Наставника Ученика 

Организује наставни процес, 
мотивише ученике организовањем 
посета музејима, галеријама, етно 
кућама, развија интересовања 
ученика, објашњава, демонстрира, 
подстиче ученике на стваралаштво 

- пише, чита, црта, говори 
инспирисан догађајем, посматра, 
истражује, сакупља биљке, ствара, 
упознаје нашу прошлост, прави 
збирке и албуме, израћава 
сопствено искуство 

- разговор са ученицима, 
посматрање ангажованости на часу, 
ученички радови и продукти 
њихових активности 

- српски језик, математика, свет око 
нас, физичко васпитање, ликовна 
култура, музичка култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Други                           Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                 Годишњи фонд часова:  36                      Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма 
 

Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Тематски садржај програма 
 I Тема - Подстицање групног рада, 
договарања и сарадње са 
вршњацима и одраслима. (2) 
II Тема - Подстицање развоја 
самосвести, самопоштовања и 
уважавања других  (4) 
III Тема - Оспособљавање ученика 
да препознају и разумеју сопствена 
осећања и потребе, и њихову 
међусобну повезаност и да штите и 
остварују своје потребе на начин 
који не угрожава друге. 
IV Тема - Развијање комуникативне 
способности, невербалне и 
вербалне комуникације, вештина 
ненасилне комуникације. (7) 
V Тема - Оспособљавање ученика 
за примену вештина ненасилне  
комуникације у решавању сукоба и 
вршњачком посредовању. (5) 
VI Тема - Оспособљавање ученика 
да упознају непосредно друштвено 
окружење и сопствено место у 
њему, и да активно доприносе 
развоју школе по мери детета. (5) 
VII Тема -  Оспособљавање ученика 
да упознају и уважавају дечја права 
и да буду способни да активно 
учествују у њиховом остваривању. 
(5) 
VIII Тема - Развијање и неговање 
основних људских вредности. (6) 
IX Тема – Евалуација (2) 

 
Циљ наставе  "Грађанско 
васпитање - Сазнање о 
себи и другима" јесте 
подстицање развоја 
личности и социјалног 
сазнања код ученика 
основне школе. 
 
 Овај наставни предмет 
треба 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. 
 

 
- проширивање 
знања и умења за 
решавање 
индивидуалних 
проблема, учење  
техника за 
превладава ње 
непријатних 
емоционалних стања; 
 
 - учење видова 
самопотврђивања 
без агреси вности и 
уз уважавање других; 
 

 
подстицање 
групног рада, 
договарања и 
сарадње са 
вршњацима и 
одраслима;       
   
- подстицање 
самосвести, 
самопоштова
ња и 
уважавања 
других;           
    
 - развијање и 
неговање 
основних 
људских 
вредности 

 
-оспособљава ње ученика да 
препознају и разумеју сопс 
твена осећања и потребе и 
њихову међу собну 
повезаност, да штите и 
остварују своје потребе на 
начин који не угрожава 
друге;  
 
-развијање комуникативне 
способности, невербалне и 
вербалне комуникације 
 
-оспособљава ње ученика за 
примену вешти на ненасилне 
комуникације у  
решавању су коба и вршња 
чком посредова њу;       
               
-развијање креативног 
изражавања;      
 
 -оспособљава ње ученика 
да упознају непосредно 
друштвено окружење и 
сопствено место у њему и да 
активно доприносе развоју 
школе по меридетета;  
 
-Оспособљава ње ученика 
да упознају и уважавају дечја 
права и да буду способни да 
активно учествују у њиховом 
остваривању 

 
Самопош
товање и 
поштова
ње других 
личности 
и 
потреба. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, монолошка, демонстративна, 
кооперативна, игра улога, текстуална, 
илустративна. 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Приручник за грађанско васпитање – Сазнање о 
себи и другима 2 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
 

Води развојно- подстицајну 
размену, подстиче и одржава 
интересовање и сазнајну 
мотивацију ученика динамичном 
сменом различитих видова 
експресије (игре улога, цртање, 
пантомима, вербални исказ, игре 
покрета...), помогне ученицима да 
формирају позитивну слику о себи, 
да стекну самопоуздање, и да осете 
да кроз процес размене са другима 
обогаћују своју личност, да подржи 
ученике када им је тешко да се 
изразе или слушају, и отворен да 
чује и оно што није у складу са 
његовим вредностима без 
критиковања и процењивања 

 

 

Искуствено учење, откривање и 
сазнавање о себи и другима кроз 
размену, кроз игру истражују 
разноврсна , дивергентна решења 
за проблеме са којима се суочавају, 
активно раде и активно слушају 

 

 

Сагласно природи предмета, 
његовом циљу и задацима наставе, 
ученици се не  оцењују класичним 
школским оценама нити пореде. 
Задатак наставника је да ученицима 
јасно стави до знања да је свака 
лична експресија подједнако 
драгоцена, да истакне позитивне 
потенцијале у сваком од учесника, 
дајући лични, конкретни подстицај 
сваком ученику. 

 

Српски језик 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

Народна традиција  

 

 
 
 

 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

141 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
 

Разред: Други.                          Наставни предмет: ВЕРОНАУКА                                  Годишњи фонд часова:  36                             Недељни фонд часова: 1 
Тематски садржај програма 

 
Циљ наставног предмета 

 
Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1. Опет смо сви на окупу... Разговор о нашем будућем 
раду 
2. Литургија 
3. Литургија 
4. Литургија – сабирање заједнице 
5. Литургија – заједница слободе 
6. Слобода се у цркви поистовећује са заједницом 
7. Литургија – заједница у којој постоје различите 
службе 
8.Литургијске службе: епископ, свештеник, ђакон и 
народ 
9. Литургијске службе су међусобно повезане 
10. Систематизација обрађених наставних јединица 
11. Епископска служба. Епископ-икона Христова и 
симбол јединства Цркве 
12. Различитост служби у цркви извире из њиховог 
међусобног односа 
13. Литургијске службе – дар Божији људима 
14. Литургија нам открива Свету Тројицу и њихов 
начин постојања: Оца, Сина и Светог Духа 
15. Систематизација обрађених наставних јединица 
16. Литургија показује да се постојање поистовећује 
са заједницом 
17.Љубављу препознајемо Бога у човеку 
18. Припреме за обележавање школске славе-
празника Светог Саве 
19. Човек постаје непоновљиво биће – личност ( 
икона Божија ) у заједници  љубави са другим 
човеком 
20. Литургија – и присуство Христово и очекивање 
другог доласка 
21.Систематизација обрађених наставних јединица 
22. Бог из љубави ствара природу и на крају човека 
23. Бог из љубави ствара природу и на крају човека 

 
Ученици се постепено 
уводе  у дубље тумачење 
свете литургије, посебно 
се наглашава њен значај 
за спасење.  
 
Препознаје се епископ, 
свештеник, ђакон- разлике 
у одевању и месту које 
заузимају у цркви.  
 
Препознају се основни 
елементи храма улаз, 
наос- центални, и 
олтарски- најбитнији део 
храма.  
 
Ученици уочавају и 
разумеју улогу и значај 
свете литургије.  
 
Литургија је израз пројаве 
Бога и љубави према 
човеку.              
         
Структура Литургије 
(епископ,  свештеници, 
ђакони и народ) 
 
 
 
 
 
 

 
Бог је створио 
свет да са њим 
има вечну 
заједницу 
љубави преко 
човека и да у тој 
заједници човек 
буде вечнно и 
непоновљиво 
биће.   
 
Свет је 
творевина 
божија,  
Бог  га је 
створио из 
љубави и 
подарио човеку 
да брине о 
њему. 

 
Упознати 
ученике са 
православним 
схватањем да 
биће постоји 
као заједница 
тј. као љубав, 
јер тек у 
љубави 
прихваћен 
човек се 
афирмише и 
конкретизује 
као личносни 
ентитет.  
 
У овом 
контексту се 
Бог схвата као 
заједница Оца, 
Сина и 
Светога Духа. 
 

 
Да се науче да 
иду на 
богослужења 

 
Схватање 
Литургије 
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24. Литургија - приношење дарова природе Богу 
25. Литургија - приношење дарова природе Богу 
26.Систематизација обрађених наставних јединица 
27. Природа ће вечно постојати ако постане део 
личне заједнице Бога и човека 
28. Систематизација обрађение наставние јединице 
29.Причешће 
30.Причешће у мом животу 
31.Литургија – свет у малом Причешће 
32. Празнујемо Васкрсење Христово (свечаност у 
учионици) 
33. Празнујемо Васкрсење Христово (изложба 
ликовних радова ученика уз разговор о њиховим 
порукама) 
34. Литургија – свет у малом 
35. Систематизација – Излет у природи 
36. Систематизација обрађених наставних тема 
 

 
Упознавање ученика са 
елементима структуре 
Литургије коју чине 
епископ, свештеници, 
ђакони и народ. Тек са 
свима њима литургија има 
своју пуноћу. 
 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Демонстративна, компаративна, дијалошка, 
Илустративна, писаних радова, усменог 
излагања 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Уџбеник, прибор за цртање, текст, слике, 
Постери, иконе, компакт диск, бојице  

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

- презентује, објашњава и 
демонстрира Литургију као службу 
-организовано одлазе у цркву где 
препознају делове цркве  

-кроз причу представља Бога као 

апсолутну љубав 

-посматрају 
-обнављају претходно научено  
- уче правила понашања у цркви 
-са поштовањем целивају иконе у 
цркви 

-упознају свештеника и ђакона 

- разговор са ученицима, 
посматрање ангажованости на часу,  
продукти њихових активности 

Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Трећи.                      Наставни предмет:СРПСКИ  ЈЕЗИК                                Годишњи фонд часова:  180                             Недељни фонд часова:5 
Тематски садржај 

програма 
Циљ наставног 

предмета 
 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
I Књижевност 
(Лирика 
Читање текста 
Тумачење текста 
Књижевни 
појмови 
Функционални 
појмови) 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  Језик 
(граматика, 
правопис и 
ортоепија) 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
основно 
описмењавањe 
најмлађих ученика на 
темељима ортоепских 
и ортографских 
стандарда српског 
књижевног језика;  
поступно и 
систематично 
упознавање граматике 
и правописа српског 
језика;  
упознавање језичких 
појава и појмова, 
овладавање 
нормативном 
граматиком и стилским 
могућностима српског 
језика;  
 
 
оспособљавање за 
успешно служење 
књижевним језиком у 
различитим видовима 
његове усмене и 
писмене употребе и у 
различитим 
комуникационим 
ситуацијама (улога 
говорника, слушаоца, 
саговорника и читаоца);  
  

 
развијање љубави према 
матерњем језику и 
потребе да се он негује и 
унапређује;  
развијање осећања за 
аутентичне естетске 
вредности у књижевној 
уметности;  
развијање смисла и 
способности за правилно, 
течно, економично и 
уверљиво усмено и 
писмено изражавање, 
богаћење речника, 
језичког и стилског 
израза;  
 
 
 
 
 
упознавање, развијање, 
чување и поштовање 
властитог националног и 
културног идентитета на 
делима српске 
књижевности, позоришне 
и филмске уметности, као 
и других уметничких 
остварења;  
 
 
 

 
увежбавање и усавршавање 
гласног читања (правилног, 
логичког и изражајног) и 
читања у себи (доживљајног, 
усмереног, истраживачког);  
оспособљавање за 
самостално читање, 
доживљавање, разумевање, 
свестрано тумачење и 
вредновање 
књижевноуметничких дела 
разних жанрова;  
упознавање, читање и 
тумачење популарних и 
информативних текстова из 
илустрованих енциклопедија 
и часописа за децу;  
 
 
поступно, систематично и 
доследно оспособљавање 
ученика за логичко схватање 
и критичко процењивање 
прочитаног текста; 
 
 
поступно и систематично 
оспособљавање ученика за 
доживљавање и вредновање 
сценских остварења 
(позориште, филм);  
 
 

 
Ученик треба  да : 
-овлада  техником  
читања  и  писања на  
оба  писма; 
-савлада  просте  
реченице 
(појам,главни  
делови); 
-стекне  основне  
појмове о  
именицама, 
придевима  и  
глаголима; 
-тумачи  основне  
предметности  
књижевног  дела( 
осећања,догађаји, 
радње,ликови,поруке) 
-препричава, прича, 
описује, извештава 
према захтевима  
програма; 
-се  упозна  са  
методологијом  
израде  писменог  
састава. 
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III  Језичка 
култура 
(Препричавање 
Причање 
Опсивање 
Извештавање 
Усмена и 
писмена 
вежбања) 49 
 
 

 
усвајање основних 
теоријских и 
функционалних појмова 
из позоришне и 
филмске уметности;   
 
 
 
овладавање техником 
читања и писања на 
оба писма;  
 
 
 
савладавање просте 
реченице (појам, 
главни делови);  
стицање основних 
појмова о именицама, 
придевима и 
глаголима;  
постепено увођење у 
тумачење основне 
предметности 
књижевног дела 
(осећања, догађаји, 
радње, ликови, поруке, 
језичко-стилске 
карактеристике);  
овладавање усменим и 
писменим 
изражавањем према 
захтевима програма 
(препричавање, 
причање, описивање, 
извештавање);  
постепено упознавање 
методологије израде 
писменог састава.   
 

 
развијање поштовања 
према културној баштини 
и потребе да се она 
негује и унапређује;  
 
 
 
васпитавање ученика за 
живот и рад у духу 
хуманизма, исти- 
нољубивости , 
солидарности и других 
моралних вредности;  
 
 
 
развијање патриотизма и 
васпитавање у духу мира, 
културних односа и 
сарадње међу људима 

 
навикавање на редовно 
праћење и критичко 
процењивање емисија за 
децу на  радију и телевизији;  
 
 
 
подстицање ученика на 
самостално језичко, 
литерарно и сценско 
стваралаштво;  
 
 
 
подстицање, неговање и 
вредновање ученичких 
ваннаставних активности 
(литерарна, језичка, 
рецитаторска, драмска, и 
др.);  
 
 
развијање потребе за 
књигом, способности да се 
њоме самостално служе као 
извором сазнања; 
навикавање на самостално 
коришћење библиотеке 
(одељењске, школске, 
месне);  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

монолошка, дијалошка, текстуална,  метода 
демонстрације, метода писаних радова,  
хеуристичка метода,  активна настава 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару читанка, радна свеска ,поуке о језику, лектира, 
књиге, часописи,енциклопедије, наст.листићи, 
вежбанке, графофолије 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
разговара, подстиче, мотивише, 
прати, пружа помоћ, показује, 
диктира, снима, казивање и читање, 
анализира и вреднује, поставља 
питања, објашњава, отклања 
нејасноће и двосмислености, 
подстиче и развија машту ученика, 
развија културу усменог 
изражавања,  подстиче и храбри 
ученике,  даје упутства за рад, 
упућује на активно коришћење 
речника, пружа сталну систематску 
помоћ - ако је неопходна ученицима 
у раду, развија хигијенске навике 

читање наглас и у себи, усмерено 
читање,  уочавање језичко - 
стилских слика,истражују, казују 
напамет научене стихове и целине, 
сценски импровизују текст, тумаче 
текст (уочавају, запажају, именују 
целине),  уочавање нових појмова: 
субјекат, предикат, потврдне и 
одричне реченице, именице, (род и 
број) глаголи, прошлост, 
садашњост, будућност, 
разликовање основних глаголских 
облика, лице и број глагола, 
употребљавају велико слово у 
писању вишечла.   географских 
имена, празника,наслова књига, 
часописа и новина, правилно пишу   
речце ли и не, писање датума 
назива улица, скраћенице, 
препричавају текст у целини и по 
деловима, по датом плану, по 
заједничком или самостално 
сачињеном, причају, описују, 
извештавају 

 

оцењивањем се подстиче 
самопоуздање и развој личности 
ученика, као и његово активно 
учешће у настави и ваннаставним 
активностима предвиђене су 
провере знања после одређеног 
броја часова обраде и утврђивања 
у оквиру сваке теме у цињу 
утврђивања нивоа усвојености 
знања 

музичка култура 

ликовна култура 

пр.и друштво 

народна традиција  

чувари природе 
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НАСТАВНА ОБЛАСТ НИВОИ ПОСТИГНУЋА СТАНДАРДИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈЕЗИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, 
придеве и глаголе),                                    
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије 
променљивих речи (род и број заједничких 
именица) и глаголско време (презент, перфекат 
и футур)                                                      
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по 
комуникативној функцији (обавештајне, упитне, 
узвичне, заповедне) и по потврдности / 
одричности (потврдне и одричне)            
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију              
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се употребљавају у 
свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.) 
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом 
писања личних имена, назива места 
(једночланих), назива школе 

СРЕДЊИ 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, 
придеве и глаголе)                                                               
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и 
заједничке именице; описне и присвојне 
придеве)                                                                     
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по 
комуникативној функцији (обавештајне, упитне, 
узвичне, заповедне) и по потврдности 
/одричности (потврдне и одричне)               
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију              
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом 
писања имена држава и места и њихових 
становника; користи наводнике при навођењу 
туђих речи; правилно пише присвојне придеве   
(-ов/-ев/-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 
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НАПРЕДНИ 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи 
(властите и заједничке именице; описне, 
присвојне и градивне придеве; личне заменице; 
основне и редне бројеве; глаголе)             
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и 
фразеологизама на основу ситуације и 
текста/контекста у којем су употребљени 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

ОСНОВНИ 

 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања 
ћириличког и латиничког текста                  
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у 
вези са текстом, проналазећи информације 
експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, 
или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 
колико и сл.)                                                            
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове 
текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; 
садржај, речник)                                                      
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста   
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста1 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и 
басну)                                                                
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који 
су носиоци радње) у књижевноуметничком 
тексту                                                                
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања 
радње у књижевноуметничком текст 

СРЕДЊИ 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући 
интонацију реченице/стиха; уме да одреди на 
ком месту у тексту је пауза, место логичког 
акцента; који део текста треба прочитати брже, а 
који спорије                                                    
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са 
текстом, анализирајући и обједињујући 
информације исказане у различитим деловима 
текста (у различитим реченицама, пасусима, 
пољима табеле)                                                 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних 
информација; одређује след догађаја у тексту        
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и 
његову намену                                                   
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1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на 
основу текста (предвиђа даљи ток радње, 
објашњава расплет, уочава међусобну 
повезаност догађаја, на основу поступака 
јунака/актера закључује о њиховим особинама, 
осећањима, намерама и сл.)                              
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке 
народне умотворине -пословице, загонетке, 
брзалице)                                                      
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у 
лирској песми                                             
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, 
осећања, изглед и поступке ликова; и односе 
међу ликовима у књижевноуметничком тексту 
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. 
одређује редослед догађаја у 
књижевноуметничком тексту) 
 

НАПРЕДНИ 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу 
текста, обједињујући информације из различитих 
делова дужег текста                                     
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације 
исказане различитим симболичким системима 
(нпр. текст, табела, графички приказ)              
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке 
ликова позивајући се на текст                           
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу 
догађајима у тексту 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ОСНОВНИ 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама 
једноставнес труктуре                                        
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи 
теме                                                           
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст 
(до 400 речи)                                                           
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу 
на узраст); правилно их употребљава              
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, 
зашто касни, и сл.) 
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СРЕДЊИ 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око 
основне идеје текста коју поткрепљује 
одговарајућим детаљима                              
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава 
комуникативној ситуацији 
(формалној/неформалној)                                   
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; 
употребљава синониме (нпр. да избегне 
понављање)                                                           
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита 
написано, поправља текст и исправља грешке) 
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац 
са основним подацима о себи (име, презиме, 
име родитеља, година рођења, адреса, телефон; 
школа, разред, одељење) 

НАПРЕДНИ 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро 
обликованим реченицама; користи разноврсне 
синтаксичке конструкције, укључујући и сложене 
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, 
средишњи и завршни део текста); добро 
распоређује основну информацију и додатне 
информације унутар текста и пасуса       
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз 
типу текста                                                         
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст 
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на 
узраст) 

ГОВОРНА КУЛТУРА  

1СЈ.0.1.1. Познаје основна начела вођења разговора: 
уме да започне разговор, учествује у нјему и оконча га; 
пажљиво слуша своје саговорнике                                                  
1СЈ.0.1.2. Користи форме учтивог обраћања  
1СЈ.0.1.3. Казује текст природно, поштојући интонацију 
реченице/стиха, без тзв. „певушења“ или „скандирања“    
1СЈ.0.1.5. Уме самостално (својим речима) да описује 
и прича на задату тему: држи се теме, јасно стрктурира 
казивање (уводни, средишњи и завршни део 
казивања), добро распоређујући основну информацију 
и додатне информације   
1СЈ. 0.1.6. Уме на занимљив начин да почне и заврши 
своје причање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Трећи                    Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                Годишњи фонд часова: 72                                 Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Тема 1 – Школа  
School  18 
 
Unit 1 Learning to write 
1a Greetings, The English 
Alphabet 
1b Colours, Classroom 
objects 
1c Classroom furniturе 
1d Names 
 
Unit 2 Let’s count and play 
2а Numbers 1-20, Age, 
People at school 
2b Numbers 
2c Activities in the 
classroom 
2d Activities in the 
classroom 
 
Unit 3 What time is 
English 
3a The Time 
3b The Time 
3c School subjects 
3d Timetables 
 
Unit 4 School friends 
4a Days in a week 
4b Games in the 
playground 
4c Physical features – 
face 
4d A story - Homework 

 

Упознавање ученика са енлеским 
алфабетом увежбаванје латиничних 
слова, упознавање са новим планом и 
програмом и основним разликама у писму 
и писању на енглеском језику. Обнављање 
поздрава и основног вокабулара стеченог  
у претходне две године. Оспособљавање 
ученика да поздрављају,  дају команде и 
реагују на њих, упознају се, постављају и 
одговарају на питања о себи. Упознавање 
са песмама енглеског говорног подручја, 
увођење спеловања. Постављање питања 
и давање кратких одговора везаних за 
боје, предмете у учионици и школски 
намештај, игре, предмете у школи, делове 
тела, другове. Представљање треће особе 
и давање информација о имену, годишту, 
занимању. Увођење читања кратких 
реченица.  
Бројање до 20 и писање бројева до 20.. 
Оспособљавање ученика да кажу колико је 
нечега. Оспособљавање ученика да 
говоре о активностима у учионици. 
Извођење скечева. Казиање времена на 
сату и постављање питања уз учтиво 
извињење. Именовање предмета у школи 
и изражавање допадања и недопадања. 
Увежбавање писања распореда часова, 
дана у недељи, делова лица. Подстицање 
описивања догађаја и кратких прича. 
Причање о свакодневним активностима. 
Описивање особа. Скретање пажње на 
нешто и изражавање активности у 
тренутку говора употребом Садашњег 
трајног времена. 
 

Комуникација 
на основном 
нивоу у 
усменом и 
писаном 
облику везана 
за непосредно 
окружење у 
школи: 
поздрављање, 
боје, школски 
намештај, 
другове, 
распоред 
часова, дане, 
време на сату, 
игре.  
 
Усвајање 
енглеског 
писма, писање 
и спеловање 
речи, читање 
кратких 
реченица.  
 
Усвајање 
првих 
граматичких 
појмова. 

Развијање 
свести о 
сопственом 
напредовању, 
стимулисање 
маште, 
креативности и 
радозналости.  
 
Подстицање 
употребе 
енглеског 
језика у личне 
сврхе и из 
задовољства. 
 
Упознавање са 
културом 
народа 
енглеског 
говорног 
подручја.  
 
Стварање 
отворености 
према 
комуникацији 
са говорници-
ма других 
језика. 
Интеракција на 
нивоу 
одељења 

Разумевање 
говора наставника 
и другова.  
 
Препознавање 
енглеских 
гласова.  
 
Употреба 
енглеског 
алфабета.  
 
Учешће  у кратким 
дијалозима.  
 
Реаговање на 
команде и поруке 
и давање 
команди.  
 
Усвајање 
основних 
граматичких 
принципа 
енглеског језика.  
 
Течно читање 
кратких текстова 

Ученик препознаје 
енглеске гласове, 
препознаје и пише 
слова енглеског 
алфабета, речи и 
реченице везане за 
тему школа. Разуме 
кратке дијалоге и 
учествује у њима. 
Разуме значење 
кратких текстова и 
уме да их чита.  
 
Реагује адекватно на 
личне поруке везане 
за тему. Учествује у 
свим активностима на 
часу. Даје основне 
информације о себи и 
окружењу самостално 
и уз помоћ. Казује 
време на сату, 
идентификује 
предмете у учионици, 
представља себе и 
другове. Поштујући 
правопис преписује, 
допуњава и пише 
краће реченице у 
вези са темом школа. 
Препознаје основне 
граматичке елементе. 
Схвата везу између 
свог залагања и 
постигнућа 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, кооперативна, 
ТПР, дијалошка, демонстративна, аудио-
лингвална, диктат, сликовни диктат, језичке игре 

Фронтални, индивидуални, групни, у пару уџбеник Easy 3, радна свеска, ЦД и ДВД уз 
уџбеник, флеш картице предмети у учионици, 
бројеви, предмети из непосредног окружења, 
бојице, фломастери, аудио материјал везан за 
тему, флип постер, илустрације, маказе,  лепак, 
распоред часова, играчке 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес, 
мотивише ученике, развија 
интересовања ученика, 
итерпретира, демонстрира, 
поставља питања, показује на 
илустрацијама, чита, пише на 
табли, користи аудио запис. Уводи 
нове језичке садржаје користећи 
слике, апликације, илустраије, 
писани текст и ЦД. Подстиче 
обнављање језичких садржаја кроз 
различите активности ученика. 
Иницира рад у пару и групи, 
надгледа и усмерава активности 
ученика. Оцењује 

Учествује у креирању правила 
понашања на часу, слуша 
инструкције, понавља речи и изразе 
које наставник уводи и коригује 
изговор, сарађује са другим 
ученицима у заједничким 
активностима, разликује енглески 
алфабет од српске азбуке, памти 
нове речи и богати речник. Црта, 
увежбава писање, чита хорски и 
индивидуално. Прати, понавља и 
вежба. Преписује, допуњава. Учи и 
прикупља информације. Уочава 
културолошке разлике. Развија 
позитиван став према страном  
језику. Учествује у групном раду и 
раду у пару. Труди се да што више 
учествује у свим активностима на 
часу. Поштује правила енглеског 
правописа и вежба и код куће. 

Разговор, посматрање, усмено 
изражавање, активност на часу, 
залагање у групном раду, 
интеракција у одељењу, прецизност 
усменог изражавања, константне 
белешке о напредовању,  диктати, 
сликовни диктати, десетоминутне 
провере, писмене вежбе, домаћи 
задаци, ученички радови. 

Корелација са предметима српски 
језик, ликовна култура, музичка 
култура, математика, физичко 
васпитање, природа и друштво, 
чувари природе, грађанско 
васпитање, верска настава. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Трећи                     Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                Годишњи фонд часова: 72                                 Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај 
програма 

 
Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Тема 2 – Породица и 
кућа 
 Family and home 18 
 
 
 
 
 
 
Unit 5 Together at home 
5a Family members, 
Numbers 30- 100 
5b Jobs 
5c House and rooms 
5d Furniture 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 6 It’s December 
6a Months 
6b Christmas, New Year 
6c Santa Claus and 
presents 
6d Winter sports 
 
 
 
 
 
 

 
Оспособљавање ученика да 
комуницирају на основном нивоу 
на тему породице и дома. 
Идентификовање чланова 
породице  и усмено излагање о 
њима.  
 
Учешће у дијалозима, 
постављање питања и давање 
одговора везаних за чланове 
породице Бројање и писање 
бројева од 30-100.  
 
Увежбавање назива занимања. 
Именовање назива просторија у 
кући и описивање односа у 
простору.  
 
Повезивања назива соба са 
активностима у њима.  
 
Употреба предлога.  
 
Оспособљавање учника да 
говоре о месецима и 
рођенданима, празницима и 
фестивалима. Именовање 
месеца и празника и писање 
честитки.  
 
Вођење конверзације на тему 
уобичајених активности за 
празнике и рођендане.  
 

 
Именовање и 
писање назива 
чланова породице, 
описивање особа и 
активности у кући.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Употреба 
садашњих 
времена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Бројеви до 100. 
Описивање куће и 
просторија као и 
односа у простору. 
 
 
 
 
 
 

 
Однос са 
члановима 
породице.  
 
 
 
 
Поштовање 
старијих. 
Упућивање на 
добре и лоше 
стране 
занимања.  
 
 
 
 
 
Истицање 
разлике у 
обичајима код 
прославе 
празника код 
нас и у 
земљама 
енглеског 
говорног 
подручја.  
 
 
 
 
 
 

 
Употреба основног 
вокабулара везаног 
за породицу и кућу 
и конверзација на 
тему самостално и 
уз помоћ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Именовање месеца 
у години и прзника 
и могућност 
описивања 
активности током 
празника.  
 
 
 
 
 
 
Казивање 
свакодневних 
активности и 
описивање 
ситуација у кући.  
 
 

 
Ученик именује, чита и 
пише речи које означавају 
чланове породице, 
занимања, бројеве до 
100, собе и намештај, 
празнике, зимске 
спортове, посуђе, храну, 
оброке,месеце у години.  
У стању је да усмено 
излаже самостално или уз 
помоћ о наведеним 
темама.  
 
 
 
Учествује у интеракцији 
на часу и препознаје 
основне принципе 
граматичке и социо -
лингвистичке 
компетенције. Чита са 
разумевањем кратке 
писане текстове.  
 
 
 
 
Ученик је у стању да 
направи спискове 
различите намене – 
куповина, прослава итд.  
 
 
 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

154 

 

 
 
Unit 7 Morning to night 
7a Morning at home 
7b Afternoon at home 
7c Evening at home, A 
telephone call 
7d Cutlery and crockery 
 
 
 
 
 
 
Unit 8 I’m hungry 
8a Food 
8b Meals 
8c Sweets, Shopping 

8d A party 

 
Честитање, употреба учтивих 
израза код давања поклона. 
Изражавање временских 
прилика,активности на снегу 
употребом трајног садашњег 
времена.  
 
Употреба Простог садашњег 
времена за изражавање радње 
која се понавља. Описивање 
уобичајених активности. 
Изражавање осећања.  
 
Вођење телефонског разговора.  
Тражење дозволе употребом 
модалних глагола. Именовање 
назива посуђа и 
хране.Изражавање задовољства, 
допадања и недопадања.  
 
Повезивање оброка са 
временом. Изражавање глади и 
жеђи.  
 
Учтиве молбе у кући и ресторану. 
Изражавање способности и 
изненађења.  
 
Игра улога.  
 
Оспособљавање ученика да 
усмено и у писаном облику 
описују свој дом и активности у 
њему.  
Прављење дијалога на тему 
куповина 
 

 
 
Празници и 
рођендани, учтиве 
фразе.  
 
 
 
 
Именовање посуђа 
и хрне и описивање 
оброка.  
 
 
 
 
 
Читање кратких 
текстова и дијалога 
везаних за 
куповину и 
прославе 

 
 
Указивање на 
потребу учтивог 
изражавања 
приликом 
давања и 
примања 
поклона као и 
телефонског 
разговора. 
Понашање у 
куповини и у 
ресторану. 

 
 
Креативно 
прављење дијалога 
уз помоћ.  
 
Увежбавање 
писања и израда 
лакших 
граматичких вежби 
– допуни 

 
 
Води рачуна да правилно 
изговара гласове 
енглеског језика и прави 
ралику у односу на 
матерњи језик.  
У стању је да самостално 
или уз помоћ другова и 
наставника пева, рецитује 
и глуми на енглеском 
језику. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, кооперативна, 
ТПР, дијалошка, демонстративна, аудио-
лингвална, диктат, сликовни диктат, језичке игре 

Фронтални, индивидуални, групни, у пару Уџбеник Easy 3, радна свеска, ЦД и ДВД уз 
уџбеник, флеш картице кућа  и чланови 
породице, бројеви, предмети из непосредног 
окружења, бојице, фломастери, аудио материјал 
везан за тему, флип постер, илустрације, 
маказе,  лепак, намештај за лутке, играчке 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
 

Организује наставни процес, 
мотивише ученике, развија 
интересовања ученика, 
итерпретира, демонстрира, 
поставља питања, показује на 
илустрацијама, чита, пише на 
табли, користи аудио запис. Уводи 
нове језичке садржаје користећи 
слике, апликације, илустраије, 
писани текст и ЦД. Подстиче 
обнављање језичких садржаја кроз 
различите активности ученика. 
Иницира рад у пару и групи, 
надгледа и усмерава активности 
ученика. Оцењује 

 

Учествује у креирању правила 
понашања на часу, слуша 
инструкције, понавља речи и изразе 
које наставник уводи и коригује 
изговор, сарађује са другим 
ученицима у заједничким 
активностима, разликује енглески 
алфабет од српске азбуке, памти 
нове речи и богати речник. Црта, 
увежбава писање, чита хорски и 
индивидуално. Прати, понавља и 
вежба. Преписује, допуњава. Учи и 
прикупља информације. Уочава 
културолошке разлике. Развија 
позитиван став према страном  
језику. Учествује у групном раду и 
раду у пару. Труди се да што више 
учествује у свим активностима на 
часу. Поштује правила енглеског 
правописа и вежба и код куће 

 

 

Разговор, посматрање, усмено 
изражавање, активност на часу, 
залагање у групном раду, 
интеракција у одељењу, прецизност 
усменог изражавања, константне 
белешке о напредовању,  диктати, 
сликовни диктати, десетоминутне 
провере, писмене вежбе, домаћи 
задаци, ученички радови. 

 
 
Корелација са предметима српски 
језик, ликовна култура, музичка 
култура, математика, физичко 
васпитање, природа и друштво, 
чувари природе, грађанско 
васпитање, верска настав 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Трећи                     Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                Годишњи фонд часова: 72                                 Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 
 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Teмa 3 - Забава 
Fun 18 
 
Unit 9 Dressing up 
9a A fancy dress 
party 
9b Clothes 
9c Clothes 
9d Physical features  
- body 
 
Unit 10 Playing at 
home 
10a Indoor games 
and toys 
10b Indoor games 
10c Easter 
10d Seasons 
 
Unit 11 Playing in 
the park 
11a In the park 
11b Games in the 
park 
11c Games in the 
park 
11d The weather 
 
Unit 12 Let’s have 
fun 
12a TV 
12b Cinema and 
films 
12c Sports 
12d A story - circus 

Циљ наставе  енглеског језика је да 
оспособи ученике за именовање и 
описивање одеће као и описивање шта 
неко носи. Изражавање припадности, 
игру улога, активности везане за одећу и 
различита изражавања осећаја 
хладноће и топлоте. Именовање делова 
тела и изражавање могућности. 
Именовање играчака уз употребу 
показних заменица и придева. Давање 
предлога за неку активност Тражење 
дозволе и давање одриних команди. 
Изражавање допадања и недопадања. 
Честитање празника и разговор о 
њима.Односи у простору – предлози. 
Именовање годишњих доба и 
повезивање временских услова са 
њима. Именовање предета за игрње у 
парку. Изражавање способности. 
Разговор о текућим 
активностима.Тржање помоћи идавање 
инструкција. Усмено изражавање о 
телевизојском програму. Описивање 
врста филмова и изражавање допадања 
и недопадања. Прављење кратких 
дијалога. Именовање спортова и 
разговор о спортовима. Описивање 
фудбалског меча. Разумевање и течно 
читање кратке приче. Употреба 
Саксонског генитива за изражавње 
припадности.  
 
Писање кратких вођених састава на 
задату тему. Развијање вештина 
разумевања, слушања, говора, читања и 
писања у складу са узрастом ученика. 

Савладавање 
вокабулара 
везаног за одећу, 
делове тела, 
впеменске 
услове, годишња 
доба, игре у кући 
и у парку, 
спортове , забаву 
и празнике. 
Употреба 
показних 
заменица и 
придева. 
Изражавање 
радње у тренутку 
говора 
употребом 
трајног садашњег 
времена и 
описивање 
навика 
употребом 
простог 
садашњег 
времена. Течно 
читање текстова 
на тему одећа и 
празници и 
писање речи 
кратких реченица 

Упознавање 
ученика са 
културоло-
шким 
разликама 
приликом 
прославе 
Ускрса, Божића 
и других 
празника код 
нас и у 
земљама 
енглеског 
говорног 
подручја. 
Скретање 
пажње на 
потребу 
бављења 
спортом. 
Учтиво 
изражавање 
приликом 
давања и 
примања 
поклона. 
Оспособљавањ
е ученика да 
дају предлог, 
изразе 
осећања, 
допадање или 
недопадање 

Оспособљавање 
ученика да дају 
негативне 
команде, изразе 
припадност,способ
ност, да питају за 
дозволу, да дају 
инструкције и 
питају за помоћ. 
Неговати и 
подстицати течну 
комуникацију на 
енглеском језику и 
могућност краћег 
самосталног 
излагања везаног 
за тему. Израда 
кратких састава на 
тему омиљени 
спорт или игра. 
Подспешивање 
активног учешћа у 
свим активностима 
и праћење 
сопственог 
напретка 

Ученик је у стању да 
разуме кратке дијалоге, 
приче и песме које чује на 
часу и труди се да их 
понови или креира сличне. 
Чита и пише слова, речи и 
реченице везане за теме 
одећа, празници, забава. 
Разговетно изговара 
гласове поштујући акценат, 
ритам и интонацију.  
Даје основне информације 
о себи и свом окруњењу 
самостално и уз 
наставникову помоћ.  
Описује укратко познату 
радњу или ситуацију 
поштујући реченичне 
моделе.  
Са саговорницима 
размењује неколико 
основних исказа везаних за 
одећу, време, игру, 
прославе.  
Препознаје кад нешто не 
разуме, пита и тражи 
објашњење. 
 Допуњава и пише краће 
реченице на тему. 
 Препознаје основне 
граматичке елементе и у 
стању је да уради 
граматичка вежвања типа 
допуни, изабери, пребаци у 
други облик. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, кооперативна, 
ТПР, дијалошка, демонстративна, аудио-
лингвална, диктат, сликовни диктат, језичке игре 

Фронтални, индивидуални, групни, у пару уџбеник Easy 3, радна свеска, ЦД и ДВД уз 
уџбеник, флеш картице време, одећа, играчке, 
бројеви, предмети из непосредног окружења, 
бојице, фломастери, аудио материјал везан за 
тему, флип постер, илустрације, маказе,  лепак, 
одећај за лутке, играчке 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес, 
мотивише ученике, развија 
интересовања ученика, 
итерпретира, демонстрира, 
поставља питања, показује на 
илустрацијама, чита, пише на 
табли, користи аудио запис. Уводи 
нове језичке садржаје користећи 
слике, апликације, илустраије, 
писани текст и ЦД. Подстиче 
обнављање језичких садржаја кроз 
различите активности ученика. 
Иницира рад у пару и групи, 
надгледа и усмерава активности 
ученика. Оцењује. 

Учествује у креирању правила понашања 
на часу, слуша инструкције, понавља 
речи и изразе које наставник уводи и 
коригује изговор, сарађује са другим 
ученицима у заједничким активностима, 
разликује енглески алфабет од српске 
азбуке, памти нове речи и богати речник. 
Црта, увежбава писање, чита хорски и 
индивидуално. Прати, понавља и вежба. 
Преписује, допуњава. Учи и прикупља 
информације. Уочава културолошке 
разлике. Развија позитиван став према 
страном  језику. Учествује у групном раду 
и раду у пару. Труди се да што више 
учествује у свим активностима на часу. 
Поштује правила енглеског правописа и 
вежба и код куће 

Разговор, посматрање, усмено 
изражавање, активност на часу, 
залагање у групном раду, 
интеракција у одељењу, 
прецизност усменог изражавања, 
константне белешке о 
напредовању,  диктати, сликовни 
диктати, десетоминутне провере, 
писмене вежбе, домаћи задаци, 
ученички радови. 

Корелација са предметима 
српски језик, ликовна култура, 
музичка култура, математика, 
физичко васпитање, природа и 
друштво, чувари природе, 
грађанско васпитање, верска 
настава 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Трећи                          Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                         Годишњи фонд часова: 72                             Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 
Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Тема 4 – Животиње и 
места 
Animals and  places 18 
 
Unit 13 We like 
animals 
13a Pet animals 
13b Farm animals 
13c Zoo animals 
13d Animal world 
 
Unit 14 Where do you 
live? 
14a A village 
14b A farm 
14c A town 
14d A bi city – London 
 
Unit 15 This is my 
street 
15a Street and shops 
15b Street and traffic 
15c Public transport 
15d A weekend 
 
Unit 16 Going on 
holiday 
16a Summer holidays 
16b Holiday in the 
village 
16c Holiday at the 
seaside 
16d Going to the 
mountains 

Код ове теме циљ наставе енглеског 
језика је да оспособи ученике да 
именују и описују домаће и дивље 
животиње и места где људи живе: село, 
град, улицу. Ученици треба да користе 
основне језичке елементе како би 
идентификовали и описали неко место, 
изразили припадност, способност, 
тражили дозволу, давали сугестије и 
упозорења, описивали активности на 
путовању,описивали институције у граду 
или околину у селу, изражавали радост 
или страх. Циљ је богаћење речника, 
као увежбвање вештине читања и 
писања на енглеском језику. 
Постављање питања и давање 
одговора везаних за сналажење у граду 
или селу, идентификовање продавница 
и робе која се у њима продаје, 
превозних средстава, изражавање 
односа у простору употребом предлога. 
Описивање тренутних активности на 
фарми, плажи, зоо врту. Стварање 
навике употребе енглеског језика и ван 
школе и самосталног истраживања и 
учења.  
 
Мотивисање да се прати сопствени 
напредак и коригује изговор и 
граматизке грешке. Оспособљавање за 
израду различитих типова језичких 
вежбања са циљем да се усвоје 
граматичка правила и увежба правопис. 

Именовање 
домаћих и 
дивљих 
животиња и 
места где оне 
живе. Описивање 
кућних љубимаца 
и омињених 
животиња усмено 
и у писаном 
облику. 
Правилана 
употреба 
граматичких 
конструкција за 
изражавање 
допадања, 
способности, 
дозволе, 
упустава, 
предлога. 
Именовање 
средстава 
превоза и 
писање. Разговор 
о плановима за 
рапуст и местима 
где се може 
провести. 

Стварање 
љубави према 
природи, 
околини, 
житотињама. 
Учтиво 
постављање 
питања за 
оријентацију у 
неком месту. 
Уважавање 
саговорника 
кроз утиво 
давање 
предлога, 
сугестија и 
изражавање 
осећања. 
Стицање свести 
о значају свог 
језика и културе 
у контакту са 
другим језицима 
и културама. 
Развијање 
радозналости, 
истраживачког 
духа и 
отворености 
према 
комуникацији са 
говорницима 
других земаља 

Стварање језичке 
компетенције за 
усмену и писмену 
комуникацију о 
наведеним 
темама. 
Учествовање у 
активностима на 
часу које 
симулирају 
говорне ситуације.  
Употреба 
енглеског језика 
да се говори о 
себи на основу 
примера из 
уџбеника. Писање 
кратких састава 
не тему 
животиње, село, 
град, планови за 
распуст. Течно 
читање и 
поштовање 
граматичких 
модела при говору 
и писању 

Ученик је у стању да 
именује домаће и 
дивље животиње и 
говори о њима, описује 
их и  даје основне 
податке.  
Ученик зна да описује 
село, град, улицу 
самостано и уз помоћ 
водећи рачуна о 
односима у простору.  
Ученик уме да чита и 
пише обрађене речи и 
реченице. Усваја и  
коригује граматичке 
моделе и труди се да 
напредује својим 
темпом. Уочава шта 
треба више да вежба. 
Активно учествује у 
интеракцији на часу и 
отворен је за 
комуникацију. Ради у 
пару и групи у складу са 
својим могућностима.  
Повезује рад на часу са 
искуствима ван школе, 
користи енглески језик 
на инернету, обраћа 
пажњу приликом 
гледања телевизије. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, кооперативна, 
ТПР, дијалошка, демонстративна, аудио-
лингвална, диктат, сликовни диктат, језичке игре 

Фронтални, индивидуални, групни, у пару уџбеник Easy 3, радна свеска, ЦД и ДВД уз 
уџбеник, флеш картице животиње, превозна 
средства, бројеви, предмети из непосредног 
окружења, бојице, фломастери, аудио материјал 
везан за тему, флип постер, илустрације, 
маказе,  лепак, интернет, играчке 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес, 
мотивише ученике, развија 
интересовања ученика, 
итерпретира, демонстрира, 
поставља питања, показује на 
илустрацијама, чита, пише на 
табли, користи аудио запис. Уводи 
нове језичке садржаје користећи 
слике, апликације, илустраије, 
писани текст и ЦД. Подстиче 
обнављање језичких садржаја 
кроз различите активности 
ученика. Иницира рад у пару и 
групи, надгледа и усмерава 
активности ученика. Оцењује. 

Учествује у креирању правила понашања 
на часу, слуша инструкције, понавља речи и 
изразе које наставник уводи и коригује 
изговор, сарађује са другим ученицима у 
заједничким активностима, разликује 
енглески алфабет од српске азбуке, памти 
нове речи и богати речник. Црта, увежбава 
писање, чита хорски и индивидуално. 
Прати, понавља и вежба. Преписује, 
допуњава. Учи и прикупља информације. 
Уочава културолошке разлике. Развија 
позитиван став према страном  језику. 
Учествује у групном раду и раду у пару. 
Труди се да што више учествује у свим 
активностима на часу. Поштује правила 
енглеског правописа и вежба и код куће. 

Разговор, посматрање, усмено 
изражавање, активност на часу, 
залагање у групном раду, 
интеракција у одељењу, 
прецизност усменог 
изражавања, константне 
белешке о напредовању,  
диктати, сликовни диктати, 
десетоминутне провере, 
писмене вежбе, домаћи задаци, 
ученички радови. 

Корелација са предметима 
српски језик, ликовна култура, 
музичка култура, математика, 
физичко васпитање, природа и 
друштво, чувари природе, 
грађанско васпитање, верска 
настава. 
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 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
Разред: Трећи                     Наставни предмет: МАТЕМАТИКА                  Годишњи фонд часова: 180                                        Недељни фонд часова: 5 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Блок бројева 
до 1000  
(138) 
 
Геометријски 
објекти и 
њихови 
међусобни 
односи  (32) 
 
 
Мерење и 
мере  (10) 
 

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 за примену 
усвојених 
математичких 
знања у  решавању 
разноврсних 
задатака из 
животне праксе, за 
успешно 
настављање 
математичког 
образовања и за 
самообразовање;  
 
да доприносе 
развијању  
менталних 
способности, 
формирању 
научног погледа на 
свет и свестраном 
развитку личности 
ученика. 
 

да ученици стичу знања неопходна за 
разумевање квантитативних и просторних 
односа и законитости у разним појавама у 
природи, друштву и свакодневном 
животу;   
 
да ученици стичу основну математичку 
културу потребну за откривање улоге и 
примене математике у различитим 
подручјима човекове делатности 
(математичко моделовање), за успешно 
настављање образовања и укључивање у 
рад; 
 
да ученици стичу способност изражавања 
математичким језиком, јасноћу и  
прецизност изражавања у писменом и 
усменом облику;   
 
да ученици усвоје основне чињенице о 
скуповима, релацијама и 
пресликавањима 
 
да ученици савладају основне операције 
с природним, целим, рационалним и 
реалним бројевима, као и основне законе 
тих операција;  
 
 да ученици упознају најважније равне и 
просторне геометријске фигуре и њихове 
узајамне односе;  
 
да оспособи ученике за прецизност у 
мерењу, цртању и геометријским 
конструкцијама. 
 

 да развија 
културне, радне, 
етичке и естетске 
навике ученика, као 
и математичку  
радозналост у 
посматрању и 
изучавању 
природних појава;  
 
 да ученицима 
омогући 
разумевање 
одговарајућих 
садржаја природних 
наука и  допринесе 
радном и 
политехничком 
васпитању и 
образовању;  
 
да изграђује 
позитивне особине 
ученикове личности, 
као што су: 
истинољубивост, 
упорност, 
систематичност, 
уредност, тачност, 
одговорност, смисао 
за самостални рад;  
 
 
 
 
 

 да развија 
ученикову 
способност 
посматрања, 
опажања и логичког, 
критичког, 
стваралачког и 
апстрактног 
мишљења;  
 
 да ученици стичу 
навику и обучавају 
се у коришћењу 
разноврсних извора 
знања;  
 
 успешно обављају 
све четири рачунске 
операције до 1000;  
упозната својства 
операција користе 
за рационалније 
(лакше) рачунање;  
 
умеју да прочитају и 
запишу помоћу 
слова својства 
рачунских 
операција;  
 
успешно решавају 
текстуалне задатке;  
 
 
 
 

Ученици ће знати: 
- низ бројева до 1000;  
- табличне случајеве 
операција (напамет); 
таблицу сабирања 
једноцифрених  
бројева и одговарајуће 
случајеве одузимања, 
таблицу множења 
једноцифрених 
бројева и одговарајуће 
случајеве дељења;  
- јединице за дужину, 
масу и запремину 
течности; 
- својства рачунских 
операција.  
Умети:  
- читати, записивати и 
упоређивати бројеве 
прве хиљаде;  
- вршити четири 
основне рачунске 
операције у оквиру 
прве хиљаде;  
- користити при 
обављању рачунских 
операција упозната 
својства операција, 
као и  специјалне 
случајеве операција 
(са нулом и 
јединицом);  
- израчунати вредност 
бројевног израза са 
највише три операције;  
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Ученици треба да:  
- савладају читање, писање и 
упоређивање природних бројева до 1000;  
- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, 
M) и принцип читања и писања бројева  
помоћу њих;  
- упознају зависност резултата од 
компонената операције;  
- знају да израчунају вредност бројевног 
израза са највише три операције;  
- знају да одреде вредност израза са 
словима из дате вредности слова;  
- знају да решавају једноставније 
једначине у скупу бројева до 1000;   
- упознају и правилно записују разломке 
чији је бројилац 1, а именилац мањи или  
једнак 10;  
- формирају представе о правој и 
полуправој;  
- стичу представе о подударности фигура 
(преко модела и цртања);  
- упознају мерење масе тела и запремине 
течности, као и нове јединице за време 
(година, век). 
 

 
да интерпретацијом 
математичких 
садржаја и 
упознавањем 
основних 
математичких 
метода допринесе 
формирању 
правилног погледа 
на свет и  
свестраном развитку 
личности ученика;  
 

 
уочавају и умеју да 
цртају прав, оштар и 
туп угао;  
 знају да цртају 
паралелне и 
нормалне праве, 
квадрат, 
правоугаоник, 
троугао и кружницу 
(помоћу лењира, 
троугаоника и 
шестара);  
 
 знају да одреде 
обим правоугаоника, 
квадрата и троугла; 
 

 
- користити знаке за 
скуп и припадност 
елемента скупу;  
- решавати једначине 
(наведене у програму) 
на основу зависности 
између резултата и 
компонената 
операција;  
- решавати 
неједначине (наведене 
у програму) методом 
пробања;  
- решавати 
једноставније задатке 
са највише три 
операције;  
- записивати разломке 
(наведене у програму); 
 - цртати углове (прав, 
оштар и туп); 
паралелне и нормалне 
праве, правоугаоник и 
квадрат, троугао и круг 
(помоћу одговарајућег 
геометријског 
прибора);  
- израчунати обим 
правоугаоника, 
квадрата и троугла;  
- користити уџбеник. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

 
Метода усменог излагања, Метода разговора, 
Метода рада с текстом, Метода демонстрације, 
Метода писмених и графичких радова 
 

 
Фронтални, индивидуални, групни, у пару 

 
Уџбеник, Радна свеска, Лењир,шестар, модели, 
Цртежи,слике,таблице 

 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
излаже градиво, објашњава, 
демонстрира, мотивише, подстиче, 
усмерава, храбри, помаже, прати, 
диктира, отклања нејасноће, даје 
упутства за рад, упућује на активно 
коришћење уџбеника и правилно 
коришћење прибора за рад, 
проверава ниво усвојености знања 

 
Стичу знања, математичку културу;  
посматрају, опажају и логички 
закључују, показују културне, радне, 
етичке и естетске навике; стичу 
способност изражавања 
математичким језиком у усменом и 
писменом облику 

 
Ученика пратимо и оцењујемо у одељењу 
индивидуално и групно: кроз разговоре и усмена 
испитивања, решавањем задатака објективног типа, 
који су најчешће припремљени као различите 
форме тестова знања, отвореног или затвореног 
типа, са различитим нивоима тежине задатака који 
мере различите нивое постигнућа, два су основна 
облика праћења и оцењивања знања: усмено и 
писмено, усмено праћење и оцењивање је 
неопходно јер се њиме сазнају важни подаци који се 
не могу сазнати писменим, усмено праћење и 
оцењивање знања ученика спроводимо на сваком 
часу без најаве, писмено праћење, проверавање и 
оцењивање постигнућа обавља се током целе 
наставне године,а након обрађених и увежбаних 
наставних целина, писмена провера знања ученика 
обавља се контролним и домаћим задацима, 
тестовима знања и другим облицима провере, 
редовним праћењем и проверавањем знања 
различитим облицима, и на основу више елемената 
добићемо објективну слику. 
 

 
Српски језик 

Ликовна култура 

Пр.и друштво 
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СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЗА МАТЕМАТИКУ 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ НИВОИ ПОСТИГНУЋА СТАНДАРДИ 

БЛОК БРОЈЕВА ДО 1 000 
 

ОСНОВНИ НИВО 
 

МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме 
да упореди бројеве по величини и да прикаже 
број на датој бројевној полуправoj.          
МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са 
највише две операције сабирања и одузимања у 
оквиру прве хиљаде.                           
МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно 
постави израз са једном рачунском операцијом. 
МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у 
оквиру прве   хиљаде                                
МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и 
десетину неке целине. 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.1.1. уме да примени својства природних 
бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 
претходни, следећи број) и разуме декадни 
бројни систем.                                                
МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и 
хиљаду најближу датом броју.                       
МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност 
израза.                                                        
МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две 
операције.                                                              
МА.2.1.5. уме да решава једначине               

МА.2.3.1. уме да препозна разломак 
b

a
(b ≤ 10, a 

< b) када је графички приказан на фигури 
подељеној на b делова. 

НАПРЕДНИ НИВО 

МА.3.1.1. уме да примени својства природних 
бројева у решавању проблемских задатака.  
МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и 
одузимања и уме да их примени.              
МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност 
израза са више операција, поштујући приоритет.  
МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске 
задатке дате у текстуалној форми.           
МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са 
једном операцијом 
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ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ИЊИХОВИ 
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

 

ОСНОВНИ НИВО 
 

МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца 
преко различитих апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама.                       
МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за 
мерење задате запремине течности (l, dl, ml).       
МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за 
мерење задате масе (g, kg, t).                                    
МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, 
табеле и дијаграме. 

СРЕДЊИ НИВО 
 

 МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца 
преко различитих апоена и   рачуна са новцем у 
сложенијим ситуацијама.                          
МА.2.4.2. зна јединице за време (секунду, минут, 
сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће 
у мање и пореди временске интервале у 
једноставним ситуацијама.                        
МА.2.4.3. претвара јединице за мерење 
запремине течности из већих у мање.         
МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из 
већих у мање. МА.2.4.5. уме да користи податке 
приказане графички или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме графички да 
представи дате податке 

НАПРЕДНИ НИВО 

МА.3.4.1. зна јединице за време (секунду, минут, 
сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара 
из једне јединице у другу и пореди временске 
интервале у сложенијим ситуацијама.            
МА.3.4.2. претвара јединице за мерење 
запремине течности.                                       
МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
 

ОСНОВНИ НИВО 
 

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

 
СРЕДЊИ НИВО 

 

МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских 
објеката у равни.  
МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине.                                           
МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и 
правоугаоника када су подаци дати у истим мерним 
јединицама. 

НАПРЕДНИ НИВО 
МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и 
правоугаоника 

 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

165 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
Разред: Трећи                Наставни предмет:  ПРИРОДА  И  ДРУШТВО                 Годишњи фонд часова:  72                                     Недељни фонд часова: 2 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ 
наставног 
предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

ПРИРОДА  ↔ 
ЧОВЕК  ↔  
ДРУШТВО  31 
  
КРЕТАЊЕ У 
ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ  8 
  
 
НАШЕ 
НАСЛЕЂЕ  10 
  
 
МАТЕРИЈАЛИ 
И ЊИХОВА 
УПОТРЕБА  12 
  
 
ЉУДСКА 
ДЕЛАТНОСТ 
11 

упознавање 
себе, свог 
природног и  
друштвеног 
окружења и 
развијање 
способности  
за одговоран 
живот у 
њему. 
 
 

-  развијање  
основних  појмова  о  
природном  и  
друштвеном  
окружењу  и  
повезивање тих 
појмова;  
-оспособљава ње за 
самоста лно учење и 
проналажење 
информација;  
-  стицање    
елементарне    
научне  писмено сти    
и стварање  основа  
за  даље  
учење;  
-  развијање  
основних појмова  о 
ширем  природном  и  
друштвеном  
окружењу  –  
завичају;  
-  стицање 
елементарне научне 
писмености, њена 
функционална 
применљивост  
и развој процеса 
учења;  
 -оспособља вање за 
сналажење у 
простору и времену 

-  усвајање  
цивилизацијских  
тековина  и  
упознавање  
могућности  
њиховог  
рационалног 
коришћења и 
дограђивања;  
-  развијање 
еколошке свести.   
-  разумевање и 
уважавање 
сличности и 
разлика међу 
појединцима и 
групама; 
-  коришћење  
различитих  
социјалних  
вештина,  знања  
и  
умења у 
непосредном 
окружењу;  
-  развијање 
одговорног 
односа према 
себи, окружењу и 
културном 
наслеђу 

-  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;  
-  интегрисање  
искуствених  и  
научних  сазнања  
у  контуре   
система  појмова  
из  
области природе 
и друштва;  
-  развијање 
основних научних 
појмова из 
природних и 
друштвених 
наука;  

• Ученик разуме повезаност живе и неживе природе 
на очигледним примерима. 
• Ученик зна основне разлике између биљака, 
животиња и људи. 
• Ученик примењује вишеструке критеријуме 
класификације живих бића. 
• Ученик зна улогу основних делова живих бића. 
• Ученик разуме повезаност услова живота и живих 
бића у станишту. 
• Ученик разуме међусобну зависност живих бића у 
животној заједници 
• Ученик зна да кретање тела зависи од силе која на 
њега делује, врсте подлоге о облика тела.  
• Ученик зна да се светлост креће праволинијски. 
• Ученик уме да пронађе тражене улице и објекте на 
плану насеља. 
• Ученик уме да пронађе основне информације на 
географској карти Србије: највећа и најважнија 
насеља, облике рељефа и површинских вода. 
• Ученик уме да пронађе и упише тражене 
информације на ленти времена. 
• Ученик зна и именује све облике рељефа и 
објашњава поделу вода и делове реке. 
• Ученик зна шта су историјски извори и именује их. 
• Ученик зна сложенија својства материјала. 
• Ученик зна да су различита својства материјала 
последица њиховог различитог састава. 
• Ученик разликује материјале који су добри 
проводници топлоте и електрицитета  
• Ученик зна да топлотна и електрична проводљивост 
материјала одрђују њихову употребу и препознаје 
примере у свом окружењу. 
• Ученик разликује повратне и неповратне промене 
материјала. 
• Ученик разуме повезаност природно-географских 
фактора  рељефа, вода, климе и делатности људи. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Монолошка, дијалошка, текстуална, Метода 
демонстрације, Метода писаних радова, 
Партиципативне  методе  учења, Решавање  
проблем-ситуација, Кооперативне методе учења, 
Интерактивне  методе  
   

Фронтални, индивидуални, групни, у пару Уџбеник, Радна свеска, графофолије, књиге, 
часописи,енциклопедије, Наст.листић, аудио-
визуелни  и  електронски  медији 

 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
преношење информација, излага-
ње градива, презентација 
садржаја;вођење наставног 
процеса;постављање циљева часа: 
планнирање садржаја, облика, 
метода и средстава рада; 
подстицање стручне интеракције у 
функцији ученичког сазнавања; 
пружање информација ученицима 
из дате области, без обзира да ли 
су предвиђене наставним 
програмом или не; примена 
разноврс-их начина за развијање, 
подстицање и одржавање 
радозналости и интересовања за 
интелектуални рад код ученика; 
процењивање ученика и њиховог 
сазнајног напредовања, понашања 
и личности;  
процењивање наставног процеса 
процењивање сопственог рада; 

 

 
Посматрање са усмереном и концентрисаном 
пажњом ради  јасног запажања  и уочавања света 
у окружењу (уочавање видних карактеристика);  
Описивање – вербално или ликовно изражавање 
спољашњих и унутрашњих  запажања;  
Процењивање - самостално одмеравање;  
Груписање - уочавање сличности и различитости 
ради  класификовања;  
Праћење - континуирано посматрање ради 
запажања промена;  
Бележење  -  записивање графичко,  симболичко,  
електронско бележење  опажања;  
Практиковање - у настави, свакодневном животу 
и спонтаној игри и раду;  
Експериментисање - намерно модификоване 
активности, огледи које изводи  сам ученик;  
Истраживање  -  испитивање  својстава  и  
особина,  веза  и  узрочно-последичних односа;  
 
Сакупљање  -  прављење  колекција,  збирки,  
албума  из  природног  и  друштвеног окружења;  
Стварање - креативна продукција;  
Активности  у  оквиру  мини-пројекта  –  
осмишљавање,  реализација  и  презентација; 
Играње – дидактичке, едукативне и спонтане 
игре. 
 

 
праћење и вредновање 
треба обављати 
континуирано уважавајући 
интересовања и активности 
ученика у процесу учења, а у 
складу са индивидуалним 
способностима; обавеза 
учитеља је да 
организовањем наставе- 
учења, утиче мотивационо и 
подстицајно на развој 
способности ученика- уз 
максимално коришћење 
диференцираних захтева и 
интересантних начина рада у 
циљу поштовања права на 
различитост, како у нивоу 
предзнања ученика, тако и 
динамике развоја њихових 
потенционалних 
способности; поред 
мотивационог значаја, оцена 
би требало да представља и 
одраз квалитета 
испуњености постављених 
стандарда (знања, умења, 
ставова и вредности) у 
оквиру предмета. 

 
Српски језик 
музичка култура 
ликовна култура 
народна традиција  
чувари природе 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ПРИРОДА И ДРУШТВО 

НАСТАВНА ОБЛАСТ НИВОИ ПОСТИГНУЋА СТАНДАРДИ 

ПРИРОДА 
↔  ЧОВЕК 

↔  ДРУШТВО 
 

ОСНОВНИ НИВО 
 

1ПД.1.1.4.уме да класификује жива бића према 
једном од следећих критеријума: изгледу, начину 
исхране, кретања и размножавања 
1ПД.1.1.6.разликује станишта према условима 
живота и живим бићима у њима.           
1ПД.1.2.2.зна употребну вредност природних 
ресурса                                                      
1ПД.1.2.3. Разликује повољно и неповољно 
деловање човека по очување природе                            
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности 
по здравље и живот 

СРЕДЊИ НИВО 
 

1ПД.2.1.3.примењује вишеструке критеријуме 
класификације живих бића           
1ПД:2.1.5.разуме повезаност услова живота и 
живих бића у станишту                 
1ПД.2.1.6.разуме међусобну зависност живих 
бића у животној заједници                   
1ПД.2.2.3.зна основне мере заштите живе и 
неживе природе као природних ресурса 

НАПРЕДНИ НИВО 
1ПД.3.1.1.разуме повезаност живе и неживе 
природе на мање очигледним примерима 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

ОСНОВНИ НИВО 
 

1ПД.1.4.3.уме да одреди стране света помоћу 
Сунца                                                      
1ПД.1.4.4.зна јединице за мерење 
времена:дан,недеља,месец,година, деценија и 
век                                                            
1ПД.1.4.5.уме да прочита тражене информације 
са часовника и календара 

СРЕДЊИ НИВО 
 

1ПД.2.4.2.зна да се светлост креће 
плаволинијски                                   
1.ПД.2.4.3.уме да пронађе тражене улице и 
објекте на плану насеља                       
1ПД.2.4.5.уме да пронађе и упише тражене 
информације на ленти времена 
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НАПРЕДНИ НИВО 

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

НАШЕ НАСЛЕЂЕ 

ОСНОВНИ НИВО 
 

1.ПД.1.6.1.зна основне облике рељефа и 
површинских вода                                     
1ПД.1.6.4.зна најважније догађаје, појаве и 
личности из прошлости                              
1ПД.1.6.5.зна основне информације о начину 
живота људи у прошлости                      
1ПД.1.6.6.зна шта су историјски извори и именује 
их 

СРЕДЊИ НИВО 
 

1.ПД.2.6.1.препознаје и именује облике рељефа 
и површинских вода у свом месту и у насељу        
1ПД.2.6.3.разуме повезаност природно-
географских фактора-рељефа,вода,климе-и 
делатности људи                           
1ПД.2.6.5.уочава сличности и разлике између 
начина живота некад и сад         
1.ПД.2.6.7.препознаје основна културна и 
друштвена обележја различитих историјских 
периода 

НАПРЕДНИ НИВО  

 
МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 

 

ОСНОВНИ НИВО 
 

1ПД.1.3.4.зна основна својства 
материјала:тврдоћа, еластичност, 
густина,растворљивост, провидност, 
намагнетисаност                                          
1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одређују 
њихову употребу и препознаје примере у свом 
окружењу                                                  
1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају 
због промене температуре, услед механичког 
утицаја и деловања воде и ваздуха 

СРЕДЊИ НИВО 

1ПД.2.3.1. Зна сложенија својства воде и 
ваздуха: агрегатно стање и кретање                
1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри 
проводници топлоте и електрицитета од оних 
који то нису                                                     
1ПД.2.3.4. Зна да топлотна и електрична 
проводљивост материјала одређује њихову 
употребу и препознаје примере у свом окружењу 
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НАПРЕДНИ НИВО 
1ПД.3.3.1.разуме како загревање и хлађење 
воде и ваздуха утичу на појаве у природи 

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

ОСНОВНИ НИВО 
 

1ПД.1.5.3.зна које људске делатности постоје и 
њихову улогу                                           
1ПД.1.5.4.зна који су главни извори опасности по 
здравље и живот људи и основне мере заштите 

СРЕДЊИ НИВО 
 

1ПД.2.5.2.зна која су права и обавезе чланова у 
различитим друштвеним групама                              
1.ПД.2.5.3.разуме повезаност и међуповезаност 
различитих људских делатности 

НАПРЕДНИ НИВО 
1ПД.3.5.1.разуме да се права и обавезе чланова 
друштвених група међусобно допуњују 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Трећи                   Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА                                   Годишњи фонд часова:  72                     Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај програма 
Циљ наставног 

предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА 
КОМПОНОВАЊЕ   8 
 
КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У 
КОМПОЗИЦИЈИ  24 
   
  
ОРНАМЕНТИКА  8 
   
ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ 
РАЗНИХ ОБЛИКА У 
ЦЕЛИНУ)  16 
   
  
ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО 
ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ 
ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ 
ИЗБОРУ  
УЧЕНИКА  4 
   
  
 
ПЛАКАТ, БИЛБОРД, 
РЕКЛАМА  4 
  .  
  
ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО 
МОГУЋНОСТ 
СПОРАЗУМЕВАЊА   8 
   
  

 
Циљ  васпитно-
образовног  
рада  у  настави  
ликовне  
културе  јесте  
да  се  
подстиче  и  
развија  
учениково  
стваралачко  
мишљење  и  
деловање  у  
складу  са  
демократским 
опредељењем 
друштва и 
карактером овог 
наставног 
предмета.   
 

 
-  настава  лико 
вне  културе има  
задатак  да  
развија  
способност  
ученика  за  
опажање облика, 
величина, 
светлина, боја, 
положаја облика у 
природи;   
-  стварати  
услове да  
ученици на  
сваком  часу  у  
процесу 
реализације  
садржаја  
користе технике и 
средства ликовно-
визуелног 
изражавања;   
-  увођење 
ученика у 
различите 
могућности 
комуникација;  
 

 
-  развијање 
способности за 
препознавање 
традиционалне, 
модерне, савремене  
уметности;  
-  развијати ученикове 
потенцијале у области 
ликовности   и 
визуелности, те му  
помагати  у  
самосталном  
изражавању  
коришћењем  
примерених  техника  и  
средстава;  
-  развијати  љубав  
према  вредностима  
израженим  у  делима  
свих  облика уметности;  
-  развијати 
сензибилитет за лепо 
писање 
-  стварање услова за 
развијање свести о 
потреби чувања 
човекове природне и  
културне  околине,  те  
активног  учествовања  
у  квалитетном  
естетском  и 
просторном уређењу 
животне околине. 

 
-  да развија памћење, 
повезивање опажених 
информација, што чини основу 
за  увођење у визуелно 
мишљење;  
-  стварање услова за 
разумевање природних 
законитости и друштвених 
појава;  
-  да ствара интересовање и 
потребу за посећивање 
изложби, галерија, музеја и  
чување културних добара;  
-  даосетљивост за ликовне и 
визуелне вредности коју стичу 
у настави, ученици  
примењују у раду и животу;  
-  развијати моторичке 
способности ученика. 
-  ликовно   
 изражавање  ученика  у  
функцији  развијања  
мишљења  и  
визуелног  ликовног  естетског  
сензибилитета  за  медијуме,  
уз  коришћење  
разних  материјала  за  
компоновање,  покрет  у  
композицији,  орнаментику,  
простор,  одабирање  случајно  
добијених  ликовних  односа  
по  личном  избору,  
плакат и ликовне поруке као 
могућност споразумевања 

 
Ученик: 
-опажа  
облик,величину,све
тлост,боју,положај 
облика у природи; 
-зна  да  користи  
технике и средства 
ликовно-визуелног 
изражавања; 
-препознаје  
традиционалну,мод
ерну  и  савремену  
уметност; 
-посећује 
изложбе,музеје,гал
ерије 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербално-текстуалне методе, Илустративно-
демонстративне методе, Експериментално-
практичне методе, Откривачка метода 
(хеуристички метод), Проблемска метода 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима, екскурзије, посете локалитетима, 
музејима, галеријама, установама за 
образовање  уметника,  уметничким  атељеима;  
сусрете  са  уметницима  и  активно  учешће  у  
културним  и  уметничким манифестацијама и 
активностима 

Уџбеник, Радна свеска, графофолије, књиге, 
часописи,енциклопедије, Наст.листић, аудио-
визуелни  и  електронски  медији 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
упућује, објашњава, мотивише, 
подстиче, прати, обилази и 
усмерава у циљу подстицања 
креативности, маштовитости, 
демонстрира, храбри, помаже, 
коментарише њихов приказ 
естетско доживљаја, упућује на 
правилно коришћење материјала и 
средстава за рад, оспособљава за 
правилно оцењивање степена 
успешност урађеног, подстиче 
групни рад и рад у пару, као и 
развој љубави и интересовања за 
ликовну културу 

 
опажа, уочава, креативно изражава, 
демонстрира, црта, слика, ваја, 
слаже, разлаже, лепи, облаже, 
комбинује, процењује и естетски 
вреднује радове других ученика, 
изводи огледе, сенчи, машта, 
израђује маске и костиме, прави 
играчке, црта укра прави 
разгледнице и позивнице и исказује 
естетски доживљај на дату тему сна 
слова, 

 
приликом оцењивања и 
вредновања креативности и 
естетских способности ученичког 
рада поштоваће се образовни 
стандарди, али и знање проткано 
осећајима или непосредним 
естетским доживљајем ученика; 
оцењивање и вредновање ће се 
вршити у оквиру сваке теме, јер 
неки ученици су успешнији у некој 
другој техници и са другим 
материјалом више у односу на 
друге теме;приликом оцењивања 
треба водити рачуна о томе да се 
избегава награђивање ученика за 
имитације, копирања и опонашања, 
већ инсистирати на подстицању 
самосталности и креативности 
 
У  настави  ликовне  културе  
оцењује  се  активност  ученика,  
процес  рада  и    постигнути 
напредак, а вреднује и 
самовреднује резултат рада. 
 

 
Српски језик 
Математика  
Природа и друштво 
Народна традиција  
Чувари природе 
Музичка култура 
Грађанско васпитање 
Верска настава 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
 

Разред: Трећи                   Наставни предмет: МУЗИЧКА   КУЛТУРА                           Годишњи фонд часова :36                                    Недељни фонд часова:1 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 
Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1.Извођење музике      
20 
-певање 
-свирање    
 
2. Слушање музике    
10 
 
3. Стварање музике   
6 
 
 

 
-развијање интересовања, 
музичке осетљивости и 
креативности;  
 
-оспособљавање за 
разумевање могућности 
музичког изражавања;  
 
-развијање  осетљивости  
за  музичке  вредности  
упознавањем  музичке  
традиције и културе свога 
и других народа. 
 
 

 
- упознавање 
традиционалне и 
уметничке музике свога и 
других народа;  
 
- упознавање  
основамузичке  
писмености  и  
изражајних  средстава  
музичке  
уметности.  
 
-певају песме по слуху;  
 
-изводе дечје, народне и 
уметничке игре;  
 
-свирају на дечјим 
музичким инструментима; 
  
-усвајају основемузичке 
писмености 

 
- неговање 
способности 
извођења музике 
(певање/свирање)   
   
- да слушају 
вредна дела 
уметничке и 
народне музике 
 

 
-стицање  навике  
слушања  музике, 
подстицање 
доживљаја и 
оспособљавање за 
разуме вање 
музичких порука;  
-  подстицање  
стваралачког  
ангажовања  у  
свим музичким  
активностима  -
стицање  нави ке  
слушања  музике, 
подсти цање дожи 
вљаја  и 
оспособљавање за 
разуме вање 
музичких порука;  
- подстицање  
стваралачког  
ангажовања  у  
свим музичким  
активностима  
(извођење, 
слушање, 
истраживање и 
стварање музике);  
-  развијање 
критичког 
мишљења; 
 

 
Ученик: 
-пева  песме  по  слуху; 
-слуша  и  препознаје  
вредна  дела  уметничке  и  
народне  музике; 
-изводи  дечје, народне  и  
уметничке  игре; 
Зна  основе  музичке  
писмености. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербално-текстуалне методе, Илустративно-
демонстративне методе, Експериментално-
практичне методе, Откривачка метода 
(хеуристички метод), Проблемска метода 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, Цд, графофолије, аудио-визуелни  и  
електронски  медији, Наст.листић 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
демонстрира, свира, пева, подстиче 
ученике да певају, слушају, 
импровизује рукама, ногама, 
бројчано оцењује, прати 
напредовање ученика, развија 
естетски доживљај, машту, храбри 

 
певају (по скуху), скушају, свирају, 
изводе дечије народне и уметничке 
музичке игре, повезују различите 
садржаје песама, препознају темпо, 
различите тонске боје (гласове и 
инструменте), опонашају звукове 
импровизацијом, креирају 
једноставне пратње за бројалице 
песме креирају покрете, 
драматизују, ликовно изражавају, 
праве дечије музичке инструменте... 

 
оцењивање је бројчано и у функцији 
је праћења напредовања ученика, 
да би се пратило напредовање 
ученика важно је да наставник 
упозна музичке способности сваког 
ученика, сваком ученику треба 
омогућити најбољи могући развој у 
оквиру васпитно-образовног рада, 
без погрешних реаговања, 
оцењивање је саставни део 
процеса учења и наставе , а треба 
да подржи учење и допринесе 
његовој успешности, оно захтева 
максимално реалне и објективне 
критеријуме у оцењивању сваког 
ученика појединачно, наставник 
треба да сагледа опште 
ангажовање и рад  ученика и према 
томе да донесе адекватну и реалну 
оцену. 
 

 
Српски језик 
Математика  
Природа и друштво 
Народна традиција  
Чувари природе 
Грађанско васпитање 
Верска настава 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Разред: Трећи                  Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ            Годишњи фонд часова :108                            Недељни фонд часова:3 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 
Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Атлетика                                      
 
 
Вежбе на справама и тлу             
 
 
Ритмичка гимнастика и 
народни плесови                       
 
 
Основи тимских игара 
-здравствено васпитање 
-елементарне и штафетне 
игре 
 

 

Циљ физичког васпитања 
јесте да разноврсним и 
систематским 
моторичким 
активностима, у 
повезаности са осталим 
васпитно образовним 
подручјима, допринесе 
интегралном развоју 
личности ученика 
(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. 
 
 

стицање моторичких 
способности;  
- развој и 
усавршавање 
моторичких 
способности;  
- стицање теоријских 
знања неопходних за 
њихово усвајање 
ради разумевања  
значаја и   
суштине физичког 
васпитања 
дефинисаног циљем 
овог васпитно-
образовног  
подручја;   
-развијање 
координације, 
гипкости, равнотеже и 
експлозивне снаге;  
- формирање и 
овладавање 
елементарним 
облицима кретања     
- "моторичко 
описмењавање" 

-подстицање раста, 
развоја и утицање 
на правилно 
држање тела;  
-формирање 
морално-во љних 
квали тета 
личности;  
-стицање и 
развијање све сти 
о потреби чувања 
здра вља и 
заштити  
природе и 
човекове средине.   
-задовоља вање 
основних дечјих 
потреба за 
кретањем и игром;  
-стварање 
претпоставки за 
правилно држање 
тела, јачање здра 
вља и разви јање  
хигије нских 
навика;  
-стварање услова 
за социјално 
прилагођавање 
ученика на 
колективан живот и 
рад 
 

оспособљавање 
ученика да стечена 
умења, знања и 
навике користе у  
свакодневним 
условима живота и 
рада;  
- стицање 
моторичких умења 
у свим природним 
(филогенетским) 
облицима  
кретања у 
различитим 
условима: 
елементарним 
играма, ритмици, 
плесним вежбама  
и вежбама на тлу; 
упознавање са 
кретним 
могућностима и 
ограничењи ма 
сопственог тела 

Ученик: 
-правилно држи тело; 
-правилно изводи 
вежбе обликовања; 
трчи,скаче,прескаче,ба
ца лоптице у циљ... 
-изводи вежбе на 
справама и тлу; 
-познаје основе тимских 
игара; 
-упознаје народне 
плесове и ритмичку 
гимнастику. 
-води  рачуна о личној 
хигијени,хигијени 
здравља,правилној 
исхрани, ритму рада и 
одмора. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербално-текстуалне методе, Илустративно-
демонстративне методе, Експериментално-
практичне методе, Откривачка метода 
(хеуристички метод), Метода практичног 
вежбања 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, цд, аудио-визуелни  и  електронски  
медији, креда, модел метра, лоптице, лопта, 
ластиш, ниска греда, кутије, мање гајбе, 
штоперица, конопац за надвлачење, медицинке, 
струњаче, козлић 

 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

демонстрира вежбе обликовања, 
усмерава ученике на самостално 
извођење истих, организује рад у 
групама са различитим задацима, 
контролише шта је ученик од 
постављених задатака остварио, 
прилагођава вежбање 
индивидуалним могућностима 
ученика, подстиче моторичке 
способности учиника и упућује их да 
у слободно време смостално 
вежбају, развија физичку кондицију 
код ученика и поставља 
здравствено- хигијенске навике, 
води рачуна о безбедности ученика 
на вежбалишту 

хода, трчи, скаче, прескаче, скаче 
удаљ и увис, баца, хвата, правилно 
користи справе, изводи вежбе на 
тлу и вежбе равнотеже, користи 
реквизите у различитим облицима 
вежби, усваја елементе ритмичких 
вежби и народних плесова 

вредновање и оцењивање 
постигнутих резултата и достигнућа 
ученика врши се током целе године, 
у току и након савладавања 
планираног програмског садржаја, а 
према наведеним елементима за 
четири тематске целине (стање 
моторичких способности, стање 
здравља и хигијенских навика, 
достигнути ниво моторних знања, 
умења и навика, однос према раду); 
наставник пажљивопрати и оцењује 
ученика тако да се добија потпуна 
слика о психофизичком стстусу 
сваког ученика, оцена треба да 
делује стимулативно на напредак 
ученика, поготову што је за овај 
узраст карактеристична велика 
заинтересованост за покрет и игру, 
у току праћења и оцењивања, треба 
ученике упознавати са циљем 
постигнућа 
 

Српски језик 
Математика  
Музичка култура 
Народна традиција 
Грађанско васпитање 
Природа и друштво 
Ликовна култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Разред: Трећи                   Наставни предмет: НАРОДНА  ТРАДИЦИЈА                   Годишњи фонд часова: 36                                    Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Питај своју баку (6) 
 
Радови и празници (6) 
 
Зимски хлебови (2) 
 
Биљке (3) 
 
Кућа (7) 
 
Традиционални занати 
(12) 
 
 
 

 

Остварити директно 
увођење ученика у 
активности 
ревитализације 
традиције кроз 
непосредно 
упознавање 
материјалне и 
духовне традицијске 
културе свог народа 
и народа у ужем и 
ширем окружењу.   
 
 

Усвајање елементарних знања о  
разлици између фолклорног и 
актуелног окружења, и то кроз:  
- упознавање са основним 
фолклорним текстовима (бајке, 
легенде, приче, песме,  пословице);  
- упознавање са дечјим фолклором 
(игре и кратке текстуалне форме као 
што су  
загонетке, успаванке, разбрајалице 
итд.);  
- усвајање елементар них знања о 
носећим наставним мотивима у 
годишњем циклусу, и то кроз 
познавање:  
- основних разлика између градског 
и сеоског начина живота,  
- основних сезонских радова,  
- основних обичајно-обредних 
радњи везаних за те радове,  
- основних и општих празника,  
- обичајно-обредних радњи везаних 
за те празнике.  
- развијање знања о фолклорним 
празницима, биљкама, хлебовима и  
дому,  
- познавање разлика између 
отвореног и затвореног простора 
(ливада  кућа),   
- упознавање различи тих 
традиционалних заната у окружењу,  
- стицање елементарних знања о 
појединим традиционалним 
занатима. 

- упознавање са 
фолклорним 
веровањима као 
пратећим формама 
традиционалних  
заната,  
- упознавање 
карактеристичних 
обичајно-обредних 
облика понашања 
везаних за  
одређене 
традиционалне 
занате,  
- упознавање типичних 
традиционалних 
заната урбаних и 
руралних средина,  
- схватање значаја о 
чувању и неговању 
традиционалних 
заната 

- запажање 
декоративних 
елемената обичаја 
и обреда везаних 
за верске и 
сезонске 
фолклорне 
празнике 
- активан додир са 
објектима 
традицијске 
културе 
- препознавање и 
разврставање 
традиционалних 
заната 
 

Ученик: 
-разликује 
различите 
традиционалне 
занате. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербално-текстуалне методе, Илустративно-
демонстративне методе, Експериментално-
практичне методе, Откривачка метода 
(хеуристички метод),. 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, цд, аудио-визуелни  и  електронски  
медији, слике, народна ношња, илустације,слике 
боје 

 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
Наставник води и усмерава 
ученике, представља резултате 
рада, врши избор садржаја, 
активности, амбијента; користи 
различите изворе информација 

 
За остваривање циљева ученици ће 
се бавити различитим активностима 
– посматрање, сакупљање 
материјала и података, 
упоређивање, класификовање, 
бележење, објашњење, коришћење 
података, самостално и групно 
истраживање. 
 

 
Сагледавње општег ангажовања 
ученика као и његовог рада и на 
основу тога истаћи бројчану оцену. 

 
Српски језик 
Математика  
Музичка култура 
Грађанско васпитање 
Природа и друштво 
Ликовна култура 
Физичко васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Разред: Трећи               Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                 Годишњи фонд часова :36                                    Недељни фонд часова:1 

Тематски садржај програма 
Циљ наставног 

предмета 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Подстицање групног рада, 
договарање и сарадња са 
вршњацима и одраслима 6 
 
Уважавање различитости и 
особености; уочавање и 
превазилажење стереотипа 
везаних за пол, узраст, 
изглед, понашање, порекло 6 
 
Пријатељство и моралне 
дилеме у вези с тим; 
развијање појма 
пријатељства и моралног 
расуђивања (крађа, лаж) 5 
 
Појединац и заједница; 
правила која регулишу живот 
у заједници; права и 
одговорности; договарање 4 
 
Заштита од насиља; 
ненасилно решавање сукоба  
6 
 
Развијање моралног 
расуђивања 3 
 
Развијање еколошке свести; 
брига о животињама и 
биљкама 5 
 
Евалуација 1 

 подстицање развоја 
личности и 
социјалног сазнања 
код ученика трећег 
разреда основне 
школе. Овај 
предмет треба да 
пружи могућност 
ученицима да 
постану активни 
учесници у процесу 
образовања и 
васпитања, и да 
изграде сазнања, 
умења, способности 
и вредности 
неопходне за 
формирање 
аутономне, 
компетентне, 
одговорне и 
креативне личности, 
отворене за договор 
и сарадњу, која 
поштује и себе и 
друге. 
 
 
 

У образовно-васпитном 
раду на реализацији 
овог предмета 
разликујемо неколико 
основних задатака:  
- оспособљавање 
ученика да препознају и 
разумеју сопствене 
потребе и потребе  
других, и да штите и 
остварују своје потребе 
на начин који не 
угрожава друге;  
- развијање појма 
пријатељства;   
- оспособљавање 
ученика да разумеју 
неопходност правила 
која регулишу живот у  
заједници и да кроз 
договарање активно 
доприносе поштовању 
или мењању  
правила сагласно са 
потребама;   
- оспособљавање 
ученика да активно 
доприносе развоју 
школе по мери детета 

- подстицање групног 
рада, договарања и 
сарадње са 
вршњацима и 
одраслима;  
- подстицање развоја 
самопоуздања и личне 
одговорности;   
- развијање свести о 
потреби уважавања 
различитости и 
особености; уочавање 
и  
превазилажење 
стереотипа везаних за 
пол, узраст, изглед, 
понашање, порекло;  
- оспособљавање 
ученика за ненасилно 
решавање сукоба;   
- развијање и 
неговање еколошке 
свести;  
- развијање моралног 
расуђивања и 
неговање основних 
људских вредности 

- оспособљавање 
ученика да упознају и 
уважавају дечја права 
и да буду способни  да 
активно учествују у 
њиховом остваривању;  
 

Ученик: 
-ради у 
групи,договара се и 
сарађује са 
вршњацима и 
одраслима; 
-разуме сопствене 
потребе и потребе 
других; 
-уважава 
различитост и 
особеност, 
превазилази 
стереотипе везане 
за пол, 
узраст,изглед, 
понашање,порекло; 
-ненасилно решава 
сукобе; 
-упознаје, уважава 
и остварује дечја 
права; 
-развија и негује 
еколошку свест; 
-развија појам 
пријатељства. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербално-текстуалне методе, Илустративно-
демонстративне методе, Експериментално-
практичне методе, Откривачка метода 
(хеуристички метод). 

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, цд, аудио-визуелни  и  електронски  
медији, илустације, слике, боје 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
води развојно- подстицајну 
размену, подстиче и одржава 
интересовање и сазнајну 
мотивацију ученика динамичном 
сменом различитих видова 
експресије (игре улога, цртање, 
пантомима, вербални исказ, игре 
покрета...), помогне ученицима да 
формирају позитивну слику о себи, 
да стекну самопоуздање, и да осете 
да кроз процес размене са другима 
обогаћују своју личност, да подржи 
ученике када им је тешко да се 
изразе или слушају, и отворен да 
чује и оно што није у складу са 
његовим вредностима без 
критиковања и процењивања 
 

 
искуствено учење, откривање и 
сазнавање о себи и другима кроз 
размену, кроз игру истражују 
разноврсна , дивергентна решења 
за проблеме са којима се суочавају, 
активно раде и активно слушају 

 
ученици се не оцењују класичним 
школским оценама нити пореде, 
већ наставник својим понашањем, 
начином рада и односом према 
деци демонстрира вредности које 
жели да његови ученици усвоје. 

 
Српски језик 
Математика  
Музичка култура 
Народна традиција 
Природа и друштво 
Ликовна култура 
Физичко васпитање  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Разред: Трећи                           Наставни предмет: ВЕРОНАУКА                          Годишњи фонд часова:  36                               Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 
Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1. Разговор о програму који ће се 
остваривати у трећем разреду и о 
начину рада 
2. Свет је створен ни из чега 
3. Свет је створен ни из чега 
4. Стварање различитих врста 
5. Стварање различитих врста 
6. Човек-врхунац Божијегстварања 
7. Човек-врхунац Божијегстварања 
8. Бог ствара свет слободно 
9. Бог је створио свет из љубави и жели 
да он вечно постоји 
10. Систематизација 
11. Бог се брине о свету 
12. Конкретност врста и њихова 
раздељеност 
13. Конкретност врста и њихова 
раздељеност 
14. Раздељеност бића и њихова 
пропадљивост 
15. Стварање човека као“иконе и 
подобија“ Божијег 
16. . Стварање човека као“иконе и 
подобија“ Божијег  
17. Човек-свештеник твари 
18. Припрема за школску славу-празник 
Св. Саве 
19. Човек је по природи створен 
(смртан) и не може да постоји без 
заједнице са Богом 
20. Личност као заједница љубави 
 
 

 
1. Бог је створио јединствен 
свет ни из чега као и многе 
конкретне врсте 
Ученици уочавај да је свет 
створен ни из чега, да о 
биљном и животињском 
свету брине човек који је 
најсавшеније створење 
Божије. Човек има улогу 
Господара, чувара и 
надзиратеља створене 
природе, и зато би требало 
да буде са њом у 
сагласности. 
 
2. Евхаристија- свет у 
малом 
Евхаристија је 
благодарење. То је 
најбитнији део Свете 
Литургије. Ученици 
разрађују тему присуства 
Хлеба и Вина (као плодова 
природе) који на Светој 
Литургији постају Тело и 
Крв Господа Исуса Христа. 
Тиме се открива 
унутрашњи смисао Божијег 
присуства у свету и 
конкретне везе са 
плодовима из природе.  
 
 

 
- да ученици 
схватају разлику 
створено-
нестворено, појам 
бића и небича, 
личности и 
индивидуе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- да разумеју Бога 
као личност 
 
- да разумеју да је 
свет створен ни из 
чега 
 
-стварање света и 
човека као врхунац 
створене природе 
да буде у заједници 
са Богом-слободно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- одлазак на 
Литургију 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- одлазак на 
Литургију и 
схватање 
Литургије 
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21. Личност као заједница љубави: 
остварење личности могуће је само у 
Литургији 
22. Систематизација 
23. Литургија-заједница љубави 
24. Литургија-заједница са људима и 
Богом 
25. Твар у Литургији 
26. Твар у Литургији 
27. Евхаристија-свет у малом 
28. Евхаристија-свет у малом 
29. Евхаристија-сједињење створења 
преко човека са Богом Оцем 
30. Систематизација 
31. Брига за творевину (екологију) са 
православног становишта 
32. Празновање Васкрсења Христовог 
33. Брига за творевину (екологију) са 
православног становишта 
34. Стварање света и човека у 
православној иконографији 
35. Систематизација 
36. Ми на распусту 
 

 

 
3. Праћење Литургијско- 
богослужбеног циклуса 
Ученици увиђају каква је 
веза између природе и 
празника у којима се 
користе елемни природе( 
најзначајнији су Божић и 
Васкрс- уношење бадњака 
и фарбање јаја).  
.   
 
 

 
- да ученици 
схватају разлику 
створено-
нестворено, појам 
бића и небича, 
личности и 
индивидуе. 

 
- да разумеју Бога 
као личност 
 
- да разумеју да је 
свет створен ни из 
чега 
 
-стварање света и 
човека као врхунац 
створене природе 
да буде у заједници 
са Богом-слободно 

 
- одлазак на 
Литургију 

 
- одлазак на 
Литургију и 
схватање 
Литургије 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербално-текстуалне методе, Илустративно-
демонстративне методе, Експериментално-
практичне методе, Откривачка метода 
(хеуристички метод),  

Фронтални, групни, индивидуални, рад у 
паровима 

Уџбеник, цд, аудио-визуелни  и  електронски  
медији, слике 

 
 

 
 
 
 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
води развојно- подстицајну 
размену, подстиче и одржава 
интересовање и сазнајну 
мотивацију ученика динамичном 
сменом различитих видова 
експресије (игре улога, цртање, 
пантомима, вербални исказ, игре 
покрета...), помогне ученицима да 
формирају позитивну слику о себи, 
да стекну самопоуздање, и даосете 
да кроз процес размене са другима 
обогаћују своју личност, да подржи 
ученике када им је тешко да се 
изразе или слушају, и отворен да 
чује и оно што није у складу са 
његовим вредностима без 
критиковања и процењивања 
 
 

 
искуствено учење, откривање и 
сазнавање о себи и другима кроз 
размену, кроз игру истражују 
разноврсна , дивергентна решења 
за проблеме са којима се суочавају, 
активно раде и активно слушају 

 

 
ученици се не оцењују класичним 
школским оценама нити пореде, 
већ наставник својим понашањем, 
начином рада и односом према 
деци демонстрира вредности које 
жели да његови ученици усвоје. 

 
Српски језик 
Математика  
Музичка култура 
Народна традиција 
Природа и друштво 
Ликовна култура 
Физичко васпитање  
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ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Разред: Четврти                        Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК                      Годишњи фонд часова: 180                                    Недељни фонд часова:5 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 
Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
КЊИЖЕВНОСТ 
(ЛИРИКА 
ЕПИКА 
ДРАМА 
НАУЧНО-ПОПУ- 
ЛАРНИ И 
ИНФОРМ. 
ТЕКСТОВИ) 66 
 
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 
(УСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПИСМЕНО  
ИЗРАЖАВАЊЕ) 
53 
 
 
 
 
ЈЕЗИК 
(ГРАМАТИКА 
ПРАВОПИС 
ОРТОЕПИЈА)  
61 
 

 
-овладавање основним законитостима 
српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, 
-упознавање, доживљавање и 
оспособљавање за тумачење одабраних 
књижевних дела,позоришних,филмских и 
других уметничких остварења из српске и 
светске баштине 
КЊИЖЕВНОСТ : 
Читање текста  
Читање наглас и у себи као увод у 
разговор о тексту. Усмерено читање (с 
претходно датим задацима): откривање 
карактеристика ликова (поступци, речи, 
изглед, особине), радњи, догађаја, 
природних појава и описа; уочавање 
језичко-стилских слика.  
Читање усклађено с врстом и природом 
текста (лирски, епски, драмски, научно-
популарни, новински итд.). Подстицање 
ученика на варијације у темпу, јачини и 
интонацији гласа и на логичко паузирање 
при читању.  
Усмерено читање у себи: брзо схватање 
садржине, тражење одговарајућих 
података о лику, опису, осећањима и 
начину њиховог приказивања.  
Казивање напамет научених поетских и 
прозних целина и одломака. Сценске 
импровизације.  
Тумачење текста  
Уочавање и тумачење песничких слика, 
тока радње, главних ликова и основних 
порука у књижевном делу.  
 
 
 

 
за читање 
наглас и у 
себи  
 
за усмерено 
читање 
 
За аналитичко 
читање 
 
За изражајно 
читање 
 
за усмерено 
читање у 
себи: 
схватање 
садржине,  
 
за казивање 
напамет 
поетских и 
прозних 
целина  
 
за уочавање и 
тумачење 
песничких 
слика, тока 
радње, 
главних 
ликова и 
основних 
порука у 
књижевном 
делу; 
 

 
развијати 
жељу за 
учењем, 
радозналост, 
љубав према 
књигама 
 
 
 
 
 
развијати 
хуманост, 
широкогрудо
ст 
(великодушн
ост), 
прихватање 
разлика 
 
 
 
 
 
 
 
схватити 
значај и 
лепоту 
уметности, 
развијање 
маште 
 
 
 
 
 

 
oспособљавати 
ученике да 
своје ставове и 
утиске 
аргументовано 
износе 
 
оспособљава 
ње ученика за 
критичко 
размишљање и 
просуђивање 
 
способност за 
уочавање: део-
целина и 
оспособљавати 
их да 
примерима 
илуструју своје 
ставове 
 
самостални 
приступ 
анализи песме, 
текста,  
 
издвајање 
детаља из 
целине и од 
детаља 
склапати 
целину,  
 
 
 
 

 
1. ГОВОРНА КУЛТУРА 
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела 
вођења разговора: уме да започне 
разговор, учествује у њему и оконча га; 
пажљиво слуша своје саговорник 
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 
обраћања 
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 
поштујући интонацију реченице/стиха, 
без тзв. „певушења" или „скандирања" 
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани 
наративни или краћи информативни 
текст на основу претходне израде 
плана текста и издвај ања значај них 
делова или занимљивих детаља 
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим 
речима) да описује и да прича на 
задату тему: држи се теме, јасно 
структурира казивање (уводни, 
средишњи и завршни део казивања), 
добро распоређујући основну 
информацију и додатне информације 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да 
почне и заврши своје причање 
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да 
образложи неку своју идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу 
или став 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ  
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 
поштујући интонацију реченице/стиха; 
уме да одреди на ком месту у тексту ј е 
пауза, место логичког акцента; који  
део текста треба прочитати брже, а кој 
и спориј е 
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Уочавање значајних појединости у опису 
природе (откривање чулних дражи: 
визуелних, акустичких, кинетичких, 
тактилних, мирисних и других). 
Указивање на значајна места, изразе и 
речи којима су изазвани поједини утисци 
у поетским, прозним и драмским 
текстовима.  
Уочавање и именовање садржинских 
целина у прозним текстовима; стварање 
плана. Запажање чинилаца који у разним 
ситуацијама делују на поступке главних 
јунака (спољашње и друштвене 
околности, унутрашњи подстицаји - 
осећања, намере, жеље). Уочавање и 
тумачење израза, речи и дијалога којима 
су приказани поступци, сукоби, 
драматичне ситуације и њихови узроци, 
решења и последице.  
Књижевни појмови  
Лирика  
Основни мотив и споредни мотиви у 
лирској песми.  
Визуелни и аудитивни елементи у 
песничкој слици. Песничка слика као 
чинилац композиције лирске песме.  
Дужина стиха према броју слогова - 
препознавање.  
Понављања у стиху, строфи, песми - 
функција.  
Персонификација као стилско средство.  
Сликовитост као обележје песничког 
језика.  
Обичајне народне лирске песме - 
основна обележја.  
Лирска песма - основна обележја.  
Епика  
Тема и идеја у епском делу.  
Фабула: хронолошки редослед догађаја, 
елементи фабуле (увод, заплет, 
расплет).  
Односи међу ликовима; основни типови 
(врсте) карактеризације.  
 
 

 
за уочавање 
појединости у 
опису природе   
 
за уочавање и 
именовање 
садржинских 
целина у 
прозним 
текстовима; 
 
за уочавање и 
тумачење 
израза, речи и 
дијалога  
 
за препозна -
вање дужине 
стиха према 
броју слогова; 
за уочавање 
стилских 
фигура 
 
за усвајање 
основних 
обележја 
лирских 
песама; 
 
за уочавање 
теме и идеје у 
епском делу 
 
за уочавање 
фабуле, 
хронолошког 
реда догађаја 
 
усвајање 
основних 
обележја 
романа за 
децу 
 

 
развијати код 
ученика 
способност 
запажања 
детаља 
разним 
чулима,  
 
 
 
 
 
 
 
упознавање 
антологијски
х дела 
светске дечје 
књижевности 
 
 
 
 
 
 
 
развијање 
естетских 
осећања, 
маште, 
инвентивност
и и 
толеранције  
 
 
 
 
 
 
запажање 
позитивних 
особина код 
других,  
 
 

 
развијање 
љубави према 
природи, 
књижевности, 
уметности 
 
уочавање 
узрочно-
последичних 
односа, 
 
оспособљавањ
е за компара -
тивну анализу 
 
оспособљавањ
е за схватање 
смисла 
уметничких 
слика и исказа, 
да откривају 
поруке дела, 
да самостално 
анализирају и 
процењују 
уметничка дела 
 
подстицање 
луткарског 
стваралаштва 
 
основно 
описмењавање
најмлађих 
ученика на 
темељима 
ортоепских и  
ортографских 
стандарда 
српског 
књижевног 
језика; 
 
 
 

 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке 
у вези са текстом, анализирајући и 
обједињујући информације исказане у 
различитим деловима текста (у 
различитим реченицама, пасусима, 
пољима табеле) 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних 
информација; одређује след догађаја у 
тексту  
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између 
информација исказаних у линеарном и 
нелинеарном тексту (нпр. проналази 
део/детаљ који је приказан на 
илустрацији, у табели, или на 
дијаграму) 
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао 
текста и његову намену  
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно 
значење у тексту 
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке 
на основу текста (предвиђа даљи ток 
радње, објашњава расплет, уочава 
међусобну повезаност догађаја, на 
основу поступака јунака/актера 
закључује о њиховим особинама, 
осећањима, намерама и сл.) 
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају 
текста и образлаже зашто му се 
допада/не допада, због чега му је 
занимљив/незанимљив; да ли се 
слаже/не слаже са поступцима ликова 
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су 
му нејасни 
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност 
илустрација које прате текст; наводи 
разлоге за избор одређене илустрације 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латиницу) 
1 СЈ.2.3.2. употребљава велико слово 
приликом писања имена држава и 
места и њихових становника; користи 
наводнике при навођењу туђих речи; 
правилно пише присвојне придеве (-
ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки);  
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Приповедач, приповедање; дијалог, 
монолог, опис у епском делу.  
Прича и роман - разлике.  
Роман за децу - основна обележја.  
Драма  
Ликови у драмском делу. Ремарке 
(дидаскалије). Драмска радња - начин 
развијања радње. Драмски текстови за 
децу.  
Функционални појмови  
Подстицање ученика да схватају и 
усвајају појмове: главно, споредно, 
машта, збиља, утисак, расположење, 
интересовање, околност, ситуација, 
испољавање; 
 подстрек, услов, поређење, 
процењивање, тврдња, доказ, закључак; 
дивљење, одушевљење, љубав (према 
човеку, домовини, раду, природи); 
привлачност, искреност, правичност, 
племенитост.   
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  
Основни облици усменог и писменог 
изражавања  
Препричавање текста са променом 
граматичког лица. Препричавање са 
изменом завршетка фабуле.  
Препричавање текста у целини и по 
деловима - по датом плану, по 
заједнички и самостално сачињеном 
плану.  
Причање у дијалошкој форми; уношење 
дијалога, управног говора у структуру 
казивања - по заједнички и самостално 
сачињеном плану. Причање према 
самостално одабраној теми. 
Настављање приче инспирисане датим 
почетком. Састављање приче по 
слободном избору мотива.  
Описивање слика које приказују пејзаже, 
ентеријере, портрете. Описивање 
сложенијих односа међу предметима, 
бићима и појавама.  
 
 

 
за уочавање 
речи које у 
говору и 
писању 
мењају - 
задржавају 
свој основни 
облик  
 
за усвајање 
појма 
глаголског 
предиката, 
субјекта, 
атрибута уз 
именицу и  
за усвајање 
реда речи у 
реченици; 
 
за усвајање 
глагола; 
именица; рода  
и броја; 
личних 
заменица, 
основних и 
редних 
бројева;  
 
појам и 
основна 
значења 
презента, 
перфекта и 
футура; 
 
за усвајање 
управног и 
неуправног 
говора; 
 
 
 
 

 
критички 
однос према 
моралним 
особинама, 

 
оспособља-
вање за 
успешно 
служење 
књижевним 
језиком у 
различитим  
видовима 
његове усмене 
и писмене 
употребе 
 
развијање 
осећања за 
аутентичне 
естетске 
вредности у 
књижевној 
уметности; 
 
развијање 
смисла и 
способности за 
правилно, 
течно, 
економично и 
уверљиво  
усмено и 
писмено 
изражавање, 
богаћење 
речника, 
увежбавање и 
усавршавање 
гласног читања 
(правилног, 
логичког и 
изражајног) и 
читања у себи 
(доживљајног, 
усмереног, 
истраживачког) 
 
 
 

 
правилно пише гласове ћ, ч, ђ, ц; 
правилно пише сугласник ј у интер 
вокалској позицији; правилно пише 
речцу ли и речцу не; употребљава 
запету при набрајању 
1 СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним 
реченицама; варира језички израз (ред 
речи у реченици, типове реченица, 
дужину реченице... ) 
1 СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 
организује око основне идеје текста 
коју поткрепљује одговарајућим 
детаљима 
1 СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава 
комуникативној ситуацији 
(формалној/неформалној) 
1 СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни 
текст 
1 СЈ.2.3.7. саставља кратак 
дескриптивни текст 
1 СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерен узрасту; употребљава 
синониме (нпр. да избегне понављање) 
1 СЈ.2.3.9. исправља свој текст 
(критички чита написано, поправља 
текст и исправља грешке) 
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан 
образац са основним подацима о себи 
(име, презиме, име родитеља, година 
рођења, адреса, телефон; школа, 
разред, одељење)  
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и 
уме да га адресира 
4.ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
ГРАМАТИКА: 
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 
(именице, заменице, придеве, бројеве 
и глаголе)  
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи 
(властите и заједничке именице; 
описне, присвојне и градивне придеве; 
личне заменице; основне и редне 
бројеве) 
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број 
личних заменица у номинативу  
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Извештавање о обављеном или 
необављеном задатку у школи или код 
куће - у облику одговора на питања.  
Усмена и писмена вежбања  
Ортоепске вежбе: увежбавање 
правилног изговора речи, исказа, 
реченица, пословица, брзалица, 
загонетака, питалица, краћих текстова; 
слушање звучних записа, казивање 
напамет лирских и епских текстова; 
снимање казивања и читања, анализа 
снимка и вредновање.  
Диктати: са допуњавањем, изборни, 
слободни, контролни диктат.  
Лексичке и семантичке вежбе: грађење 
речи - формирање породица речи; 
изналажење синонима и антонима, 
уочавање семантичке функције акцента; 
некњижевне речи и туђице - њихова 
замена језичким стандардом; основно и 
пренесено значење речи.  
Синтаксичке и стилске вежбе: 
састављање и писање реченица према 
посматраним предметима, слици и 
заданим речима; састављање и писање 
питања о тематској целини у тексту, на 
слици, у филму; писање одговора на та 
питања.  
Преписивање реченица у циљу 
савладавања правописних правила.  
Коришћење уметничких, 
научнопопуларних и ученичких текстова 
као подстицаја за сликовито казивање. 
Вежбе за богаћење речника и тражење 
погодног израза. Уопштено и конкретно 
казивање. Промена гледишта. Уочавање 
и отклањање безначајних појединости и 
сувишних речи у тексту и говору. 
Отклањање празнословља и туђица. 
Отклањање нејасности и 
двосмислености.  
Увежбавање технике израде писменог 
састава: анализа теме, одређивање 
њеног тежишта; посматрање,  
 

 
за употребу 
великог слова 
 
за изговор 
свих гласова 
 
за правилну 
употребу и 
писање 
наводника и 
заграда; 
 
за писање 
присвојних 
придева 
изведених од 
властитих 
имена (-ов, -
ев, -ин, -ски); 
 
за уочавање 
диференцијал
не функције 
акцента  
 
за саставља 
ње приче, 
препричавање 
текста, за 
самостално 
причање,  
 
за причање у 
дијалошкој 
форми, за 
описивање 
слика, за 
извештавање; 
 
за правилно 
изговорање 
речи, израза, 
реченица, 
пословица, 
брзалица...  

 
оспособљавањ
е за 
самостално 
читање, 
доживљавање, 
разумевање 
 
свестрано 
тумачење и 
вредновање 
књижевноумет-
ничких дела 
разних 
жанрова; 
 
развијање 
потребе за 
књигом, 
способности да 
се њоме 
самостално 
служе као  
извором 
сазнања;   
 
поступно и 
систематично 
оспособљава-
ње ученика за 
доживљавање 
и вредновање 
сценских 
остварења 
(позориште, 
филм); 
 
подстицање, 
неговање и 
вредновање 
ученичких 
ваннаставних 
активности  
 
 
 

 
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке 
категорије глагола (лице, број и род) и 
уме да пребаци глаголе из једног 
глаголског времена у друго  
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и 
глаголски предикат 
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по 
комуникативној функцији (обавештајне, 
упитне, узвичне, заповедне) и по 
потврдности / одричности (потврдне и 
одричне)  
1СЈ.2.4.7. саставља реченице 
различите по комуникативној функцији 
и облику 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију 
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и 
фразеологизама који се јављају у 
школским текстовима (у уџбеницима, 
књигама из лектире и сл.) и правилно 
их употребљава 
5. КЊИЖЕВНОСТ 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске 
песме 
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме 
(кратке народне умотворине - 
пословице, загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и 
строфу у лирској песми 
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне 
особине, осећања, изглед и поступке 
ликова; и односе међу ликовима у 
књижевноуметничком тексту  
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима 
(нпр. одређује редослед догађаја у 
књижевноуметничком тексту) 
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од 
описивања и дијалога 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 
употребу језика у књижевно 
уметничком тексту 
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уочавање и избор грађе; распоређивање 
појединости; елементи композиције.  
Осам домаћих писмених задатака и 
њихова анализа на часу. Четири школска 
писмена задатка - по два у првом и 
другом полугодишту. Један час за израду 
и два часа за анализу задатака и писање 
побољшане верзије састава. 
ЈЕЗИК  
Граматика  
Обнављање и утврђивање знања 
усвојених у претходним разредима.  
Уочавање речи које у говору и писању 
мењају свој основни облик (променљиве 
речи) - без дефиниција и захтева за 
променом по падежима и временима. 
Уочавање речи које задржавају свој 
основни облик у свим ситуацијама 
(непроменљиве речи) без именовања 
врста тих речи.  
Реченица - појам глаголског предиката 
(лични глаголски облик); уочавање речи 
и групе речи (синтагма) у функцији 
објекта и прилошких одредаба за место, 
време и начин. Појам субјекта; уочавање 
речи у функцији атрибута уз именицу и 
именичког скупа речи (именичка 
синтагма). Ред реченичних чланова у 
реченици.  
Именице - збирне и градивне; род и број 
- појам и препознавање.  
Придеви - присвојни и градивни - 
уочавање значења, рода и броја у 
реченици.  
Заменице - личне; род и број личних 
заменица; лична заменица у функцији 
субјекта у реченици - појам и 
препознавање.  
Бројеви - главни (основни) и редни - 
појам и препознавање у реченици.  
Глаголи - појам и основна значења 
презента, перфекта и футура;  
вежбе у реченици заменом глаголских 
облика у времену, лицу и броју.  
 

 
за писање по 
диктату 
 
уочавање 
семантичке 
функције 
речи; 
 
састављање и 
писање 
реченица 
према 
посматраним 
предметима, 
слици и 
задатим 
речима;  
 
састављање и 
писање 
питања и 
писање 
одговора на 
питања; 
 
преписивање 
реченица у 
циљу 
савладавања 
правописних 
правила; 
 
вежбе за 
богаћење  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
развијање 
способности 
запажања и 
закључивања, 
правилног 
писања 
реченица 
 
подстицање 
ученика на 
самостално 
језичко, 
литерарно и 
сценско  
стваралаштво; 
 
развијање 
способности 
запажања и 
примене 
стеченог знања 
 
упознавање 
граматике и 
правописа 
српског језика; 
 
упознавање 
језичких појава 
и појмова, 
овладавање 
нормативном 
граматиком  
и стилским 
могућностима 
српског језика; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке 
на основу текста, обједињујући 
информације из различитих делова 
дужег текста 
1 СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 
информације исказане различитим 
симболичким системима (нпр. текст, 
табела, графички приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује различита 
гледишта заступљена у 
информативном тексту (нпр. мишљење 
аутора текста vs. мишљења учесника у 
догађају) 
1 СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке 
на основу текста и издваја делове 
текста који их поткрепљују; резимира 
наративни текст 
1СЈ.3.2.5. представља текст у 
одговарајућој нелинеарној форми 
(уноси податке из текста у дату табелу 
или дијаграм) 
1СЈ.3.2.6. процењује сврху 
информативног текста у односу на 
предвиђену намену (нпр. који од два 
текста боље описује дату слику, да ли 
је упутство за (познату) игру потпуно и 
сл.) 
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 
догађаје и поступке ликова у тексту 
(нпр. објашњава зашто је лик поступио 
на одређен начин, или вреднује крај 
приче у односу на своја предвиђања 
током читања текста, или износи свој 
став о догађајима из текста) 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 
добро обликованим реченицама;  
користи разноврсне синтаксичке 
конструкције, укључујући и сложене 
1СЈ.3.3.2. јасно структуриратекст 
(уводни, средишњи и завршни део 
текста); добро распоређује основну 
информацију и додатне информације 
унутар текста и пасуса 
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Управни и неуправни говор.  
Утврђивање и систематизација садржаја 
обрађених од I до IV разреда.  
Правопис  
Употреба великог слова у писању: имена 
држава и покрајина и њихових 
становника;  
имена насеља (градова, села) и њихових 
становника.  
Писање управног и неуправног говора 
(сва три модела).  
Наводници. Заграда.  
Писање присвојних придева изведених 
од властитих имена (-ов/-ев, -ин/-ски).  
Писање сугласника ј у придевским 
облицима на -ски, и у личним именима и 
презименима.  
Писање скраћеница типа: итд., сл., нпр. и 
скраћеница које означавају имена 
држава.  
Понављање, увежбавање и 
проверавање оспособљености ученика 
за примену обрађених правописних 
правила.  
Ортоепија  
Уочавање наглашених и ненаглашених 
речи: вежбе у изговарању акценатских 
целина. Вежбе за отклањање грешака 
које се јављају у говору ученика.  
Изговор свих сугласника и гласовних 
група у складу са књижевнојезичком 
нормом ч, ћ, џ, ђ, х; - дс - (људских), - ио, 
- ао итд. Вежбе за отклањање грешака 
које се јављају у говору и писању 
ученика. 
Уочавање диференцијалне 
(дистинктивне) функције акцента у 
речима истог гласовног састава, а 
различитог акцента. 
 

 
уопштено и 
конкретно 
казивање;  
уочавање и 
отклањање 
безначајних 
појединости и 
сувишних 
речи у тексту 
и говору; 

 
оспособљавањ
е за рад, даље 
образовање и 
самостално 
учење, у 
складу са  
начелима 
сталног 
усавршавања и 
начелима 
доживотног 
учења; 
 
 
оспособљавањ
е за 
самостално и 
одговорно 
доношење 
одлука које се 
односе  
на сопствени 
развој и будући 
живот 

 
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски 
израз типу текста 
1СЈ.3.3.4. саставља кратак 
експозиторни текст 
1 СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у 
односу на узраст) 
1 СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
ГРАМАТИКА: 
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте 
речи (властите и заједничке именице; 
описне, присвојне и градивне приде ве; 
личне заменице; основне и редне 
бројеве; глаголе)  
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 
променљивих речи према задатом 
критеријуму: заједничких именица 
према броју, а глагола, придева и 
заменица према роду и броју  
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у 
акузативу) и прилошке одредбе за 
време, место и начин 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА: 
1СЈ.3.4.4. одређује значења 
непознатих речи и фразеологизама на 
основу ситуације и текста/контекста у 
којем су употребљени 
1 СЈ.3.4.5. употребљава речи у 
основном и пренесеном /фигуративном 
значењу 
5. КЊИЖЕВНОСТ: 
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и 
поступке ликова позивајући се на текст  
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне 
везе међу догађајима у тексту  
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 
књижевноуметничком тексту, 
аргументује их позивајући се на текст 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка,  монолошка , метода писаних 
радова,  вербална,  драматизација , игровне 
активности , илустративна, текстуална, 
компаративни метод, илустративно 
демонстративна, херуистичка 

Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару Читанка, “Поуке о језику“, Наставни листови, 
радни листови, апликације, илустрације, CD -
дискови, CD-плејер, плакати, енциклопедије, 
часописи за децу, ви- 
део-пројектор, компјутер, интернет, вежбанке, 
свеске... 

 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
-организује наставни процес 
-поставља( логичка ) питања 
 -подстиче ученике на стваралаштво 
-интерпретира усмено објашњава 
-даје практичне инструкције са повратном 
информацијом како би се исправиле грешке 
-развија интересовања ученика 
- организује радна часу,мотивише, даје 
објашњења,посматра, даје сугестије, 
води разговор,показује, 
упућује,демонстрира,активира 
ученике,поставља питања,вреднује 
одговоре,коригује,подстиче ученикена 
размишљање и закључивање. 
 

-Писање, читање и цртање 
-Игра словима, сликама и речима 
Осмишљавање приче, 
говорне вежбе инспирисане 
догађајем 
-Прати,посматра,уочава,описује, 
процењује,  запажа, 
 учествује у истраживачким 
активностима 
ученика,коментарише, размишља, 
закључује,проналази решења, 
самостално ради, обнавља, 
истражује, повезује, групише, 
анализира. 

позитивне стране или проблеми у 
реализацији часа и корекције за 
будуће планирање наставне 
јединице (да ли је циљ часа јасно 
исказан, да ли је усаглашен са 
избором садржаја, да ли избор 
метода одговара постављеном 
циљу, постоји ли повезаност са 
претходним градивом, да ли су 
задаци примерени узрасту 
ученика, да ли избор метода 
обезбеђује активност и пажњу 
свих ученика, каква је клима у 
одељењу. 

Ликовна култура 
Музичка култура 
Народна традиција 
Физичко васпитање 
Математика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Четврти                    Наставни предмет: Енглески језик                      Годишњи фонд часова: 72                                            Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 

Topic 1    (18) 

               SCHOOL  20 

Описивање себе и друга; 
игре догађаја; развијање 
вештине описивања особа и 
просторија, нпр. учионице 
или школе; описивање 
школског дана као и хобија. 
Употреба Simple Present 
Tense-a глагола бити и 
компаратива и суперлатива 
кратких придева; казивање 
времена на сату;  употреба 
бројева 

Обнављање градива 
из претходне 
школске године, 
описивање школе и 
учионице; употреба 
there is/  there are; 
обнављање Simple 
Present Tense 
глагола бити; 
описивање друга 
или другарице; 
казивање времена;  
разговор о 
распореду часова,  
називи школских 
предмета и 
именовање 
омиљених школских 
предмета; 
обнављање 
основних бројева 

Oписивање 
школског дана 
и активности 
ван школе; 
развијање 
другарства, 
солидарности 
и толеранције 
код ученика;  

Описивање себе и 
друга; игре 
погађања; 
развијање 
вештине 
описивања особа 
и просторија, нпр. 
учионице или 
школе; описивање 
школског дана као 
и хобија. Употреба 
Simple Present 
Tense-a глагола 
бити и 
компаратива и 
суперлатива 
кратких придева; 
казивање времена 
на сату;  употреба 
бројева 

Знање – описивање друга 
или другарице и просторија; 
казивање времена на сату; 
именовање школских 
предмета; навођење редних 
бројева. 
Разумевање – дефинисање 
омиљених школских 
предметаи објашњење због 
чега 

 
Topic 2   (18) 

HOME AND FAMILY 15 

Оспособљавање ученика да 
опишу своју породицу. 
Разговор о активностима и 
обавезама у породици. 
Обнављање назива 
намирница и оброка. 
Изражавање допадања и не 
допадања.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имановање и 
описивање чланова 
породице и 
активности у 
породици, путовања, 
излети, слободно 
време. Подела 
послова и обавеза у 
породици.  
Распоред 
активности.  
 
 
 
 
 
 

Прихватање 
културолошки
х разлика у 
исхрани. 
Формирање 
правилног 
односа према 
породици и 
дому 

Оспособљавање 
ученика да описују 
своју породицу и 
чланове породице, 
да знају називе 
намирница и 
оброка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знање – именовање 
активности у кући, опис 
куће, породице  
Разумевање – описивање 
лица; изражавање захтева 
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Уочавање разлике између 
Simple Present i Present 
Cont. Tense-a. Употреба 
may и must. 

 
Именовање оброка и 
намирница , 
продавница. 
Описивање 
просторија у кући. 
Употреба Simple 
Present Tense-a и  
Present Continuous –
a,Употреба 
модалног глагола 
must, may. 

 
Оспособљавање 
ученика да уоче 
разлику између  
Simple Present i 
Present Cont. 
Tense-a Да 
правилно 
употребљавају 
may и must . 

 
Topic 3     (18) 

THE WORLD AROUND ME 
15 

Неговање позитивног 
односа према човековој 
околини; Упознавање 
главног града Енглеске и 
његових знаменитости; 
разговор о причи из новина; 
оспособљавање ученика да 
говоре о догађају из 
прошлости и да постављају 
питања о њему; употреба 
must и mustn*t у говору; 
пројекат Спасимо зивотиње 

Знаменитости 
Лондона,  
Именовање 
животиња  
Правилна употреба 
модалних глагола  
Обнављање 
поређења кратких 
придева 
Simplе Past Tense 
правилних и 
најфреквентнијих 
неправилних глагола 

Правилан 
однос према 
другим 
културама, 
према 
животињама, 
развој љубави 
према 
природи и 
развијање 
потребе за 
заштитом 
околине 
  

Неговање 
позитивног односа 
према човековој 
околини. 
Упознавање 
главног града 
Енглеске и 
његових 
знаменитости. 
Оспособљавање 
ученика да говоре 
о догађајима из 
прошлости, о 
новинским 
чланцима   

Знање  - именовање 
животиња, навођење 
знаменитости Лондона: 
Правилна употреба простог 
прошлог времена  
Разумевање -  употреба 
правилних и неправилних 
глагола у прошлом времену  
 

 
Topic 4   (18) 

                   FUN  22 

Усвајање речника везаног 
за распуст, слободно време, 
спортове, филмове и 
телевизију. Самостално 
казивање кратке приче. 
Усвајање и увежбавање 
Simple Future Tense-a и 
going to plus infinitive за 
планирану будућу радњу.   

Оспособљавање 
ученика да 
разговара о 
активностима 
слободног времена, 
да именује спортове 
и  спортске 
мнаифестације, да 
води разговор о 
омиљеним 
програмима.  
Да пише краће 
писмо. Да правилно 
користи Simple 
Future Tense-a i to be 
going to за 
изражавање будуће 
радње 

Формирање 
правилног 
односа према 
друштвеној 
средини и 
активностима 
у друштву. 

Богаћење речника. 
Самостално 
казивање краће 
приче. Усвајање и 
увежбавање 
правилног 
изражавања 
будућих радњи  

Знање – описивање 
активности слободног 
времена, именовање 
спортских активности, опис 
ТВ емисије. 
Разумевање – интерпретира 
догађаје из филма, емисије, 
причање кратке приче . 
Примена – употреба Simple 
Future Tense-a и to be going to 
за изражавање будуће радње.  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербално текстуалне, илустративно 
демонстративне, аудио визуелне 

фронтални 
-колективни 
-индивидуални 
-индивидуализовани 
-рад у паровима 
-рад у групи 

Уџбеник, радна свеска, ЦД 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
Наставника Ученика 

 
презентација  наставних  садржаја 
усмеравање  активности  ученика 
подстицање  ученика  на  
размишљање, увиђање, повезивање  
и  примену  садржаја 
корелира наставне  садржаје  са  
другим  наставним  предметима 
(српски језик, свет око нас, музичка  
култура, ликовна  култура, физичко  
васпитање). 
 

 
слушање,писање, 
реаговање на команде наставника 
или са аудио записа, 
мануалне активности, 
игре, 
певање, 
класирање и упоређивање, 
прављење илустрованог 
материјала. 

 
одговори, излагања, кратке писмене 
провер, константне белешке о 
напредовању, посматрање 
активности ученика, самоевалуација  
. 

 
српски језик 
ликовна култура 
физичко васпитање 
природа и друштво 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Четврти                   Наставни предмет: МАТЕМАТИКА                        Годишњи фонд часова:  180                                           Недељни фонд часова: 5 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1. Скуп природних 
бројева 136 
 
 
 
 
2.  Мерење и мере 
12 
 
 
 
 
3. Површина 32 

 

да ученици 
усвоје 
елементарна 
математичка 
знања која су 
потребна за 
схватање појава 
и зависности у 
животу и 
друштву;  
 
 
 
 
 
 
да оспособи 
ученике за 
примену 
усвојених 
математичких 
знања у 
решавању 
разноврсних 
задатака из 
животне праксе, 
 за успешно 
настављање 
математичког 
образовања и за 
самообразовање;  
 
 
 
 
 
 
 

 
да ученици стичу 
основну 
математичку културу 
потребну за 
откривање улоге и 
примене математике 
у различитим 
подручјима 
човекове 
делатнсоти 
(математичко 
моделовање), за 
успешно 
настављање 
образовања и 
укључивање у рад; 
 
да развија 
ученикову 
способност 
посматрања, 
опажања и логичког, 
критичког, 
стваралачког и 
апстрактног 
мишљења; 
 
да развија радне, 
културне, етичке и 
естетске навике 
ученика, као и 
математичку 
радозналост у 
посматрању и 
изучавању 
природних појава; 
 
 

 
да изграђује 
позитивне особине 
ученикове личности, 
као што су:  
истинољуби вост, 
упорност, 
систематичност, 
уредност,  
тачност, 
одговорност, смисао 
за самосталан рад; 
 
 
 
Развијање 
позитивног става 
према математици и 
подстицати интерес 
за стицањем нових 
знања и вештина. 
дстицати ученике на 
континуирано учење 
и мотивисати их за 
постизање још 
бољег успеха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- да савладају 
читање и писање  
природних бројева 
у декадном 
бројевном систему  
 
 
- упознају скуп 
природних бројева 
и исте приказују 
тачкама бројевне 
полуправе 
 
 
- примењују 
својства рачунских 
операција при  
трансформисању 
израза и у случају 
рачун олакшица 
 
 
- знају да читају, 
састављају и 
израчунавају 
вредност израза са 
више операција 
 
 
- знају да решавају 
једноставније 
једначине и   
неједначине  у 
скупу природних 
бројева 
 
 
 

 
Основни ниво 
Природни бројеви и операције са њима 
1МА.1.1.1. зна  да прочита и запише дати 
број, уме да упореди бројеве по величини и 
прикаже број на датој полуправој 
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног 
израза са највише две операције сабирања 
и одузимања у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.3.  множи и дели без остатка ( 
троцифрене бројеве једноцифреним ) у 
оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.4.  уме да на основу текста 
правилно постави израз са једном  
рачунском операцијом 
1.МА.1.1.5. уме да решава једноставне 
једначине у оквиру прве хиљаде 
 Разломци 
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално 
запише разломак  ( n< 10) и препозна његов 
графички приказ 
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, 
четвртину и десетину неке целине 
Средњи ниво 
Природни бројеви и операције са њима 
1МА.2.1.1. уме да примени својства 
природних бројева  
(паран, непаран, највећи, најмањи, 
предходни, следећи број)  и разуме декадни 
бројевни систем 
1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу, 
стотину и хиљаду најближу датом броју 
1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна 
вредност израза 
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише 
две операције 
1МА2.1.5.уме да решава једначине 
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да доприносе 
развијању 
менталних 
способности, 
формирању 
научног погледа 
на свет и 
свестраном 
развитку 
личности ученика 
 

 
да савладају читање 
и писање  
природних бројева у 
декадном бројевном 
систему, да рачунају 
и решавају 
једноставне 
једначине и 
неједначине., да 
саставе и реше 
математичке изразе  
 
да ученици упознају 
најважније равне и 
просторне 
геометријске фигуре 
и њихове узајамне 
односе;да оспособи 
ученике за 
прецизност у 
мерењу, цртању и 
геометријским 
конструкцијама 
 
-коришћење 
таблице КЛАСА за 
лакше писање и 
читање 
вишецифрених 
бројева, 
одређивање месне 
вредности цифре у 
декадном запису  
 
-читање и 
састављање 
простих и сложених 
израза 
 
-израчунавање 
вредности израза с 
више операција 
 
 
 

 
Оспособити ученике 
за објективно 
процењивање свог 
рада и знања. 
 
 
 
 
 
Развијати 
самосталност, 
самопоуздање и 
осећај одговорности 
 

 
- упознају 
разломке, њихово 
читање, 
писање и значење 
 
 
- успешно решавају 
задатке дате у 
текстуалној  
форми    
 
 
да упознају  
јединице за 
површину 
претварају 
јединице у мање и 
веће јединице мере 
 
 
- да упознају и 
науче формуле за 
израчунавање  
  површине 
правоугаоника,квад
рата,коцке и квадра 
 
 
- примењују 
стечена знања кроз 
решавање те- 
  кстуалних 
проблемских 
задатака 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разломци 
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак   ( 
b≤10, a< b) када је графички приказан на 
фигури подељеној на b делова 
1МА.2.3..2. уме да израчуна n-ти део неке 
целине и обрнуто, упоређује разломке 
облика   ( n<10) 
Напредни ниво 
 Природни бројеви и операције са њима  
1МА.3.1.1. уме да примени својства 
природних бројева у решавању 
проблемских задатака 
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања 
и одузимања и уме да их примени 
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну 
вредност израза са више операција, 
поштујући приоритет 
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније 
проблемске задатке дате у текстуалној 
форми 
.3.1.5. уме да одреди решења неједначине 
са једном операцијом 
Разломци 
1МА.3.3.1. уме да прочита, формално 
запише и графички прикаже разломак   ( 
b≤10, a< b) 
1МА.3.3.2. зна да израчуна део    ( b≤10, a< 
b) неке целине и користи то у задацима 
Основни ниво 
 Мерење и мере 
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму 
новца преко разкичитих апоена и рачуна са 
новцем у једноставним ситуацијама 
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да 
употреби за мерење задате запремине 
течности ( l, dl,ml ) 
1МА. 1.4.3. зна коју јединицу мере да 
употрби за мерење задате масе ( g, kg,t ) 
1MA. 1.4.4. уме да чита једноставније 
графиконе, табеле и дијаграме 
Средњи ниво 
 Мерење и мере 
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму 
новца преко разкичитих апоена и рачуна са 
новцем у сложенијим ситуацијама 
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-састављање 
текстуалних 
задатака на основу 
датог израза 
 
-увођење идеје о 
слову х као симболу 
променљиве која 
може узимати 
вредности из 
дефинисаног скупа 
вредности 
 
-правилно 
записивање и 
читање разломака 
 
упоређивање 
разломака са истим 
имениоцем или са 
истим бројиоцем 
помоћу модела 
 
схватање и 
разумевање појма 
мерења површине и 
запремине 
упознавање 
јединица за 
површину, 
запремину 
 
примена знања у 
различитим 
животним 
ситуацијама 
 
разликовање слике 
геометријског тела 
квадра и коцке 
 
прављење модела 
квадра и коцке 
 
 

 
 развијати 
способност 
писменог множења 
и  дељења 
вишецифрених 
бројева 
једноцифреним (на 
дужи и краћи 
начин) 
 
 
 
- развијати 
способност 
писменог множења 
и  дељења бројева 
до милион. 
 
 
 
- развијати 
способност тачне, 
брзе и прецизне 
примене усвојених 
правила и стеченог 
знања. 
 
 
 
- развијати 
способности 
препознавања 
предмета облика 
коцке из 
непосредне 
околине.  
 
 
- развијати 
способности 
препознавања 
односа величина 
правокутника у 
квадру  
 

 
1МА.2.4.2.зна јединице за време (секунда, 
минут, сат, дан, месец, година) и уме да 
претвара веће у мање и пореди временске 
интервале у једноставним ситуацијама 
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење 
запремине течности из већих у мање 
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење 
масе из већих у мање 
1МА.2.4.5. уме да користи податке 
приказане графички или табеларно у 
решавању једноставнијих задатака и уме 
графички да представи дате податке 
Напредни ниво 
Мерење и мере 
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, 
минут, сат, дан, месец, година,век) и  уме 
да претвара из једне јединице у другу и 
пореди временске интервале у сложенијим 
ситуацијама 
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење 
запремине течности 
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење 
масе 
Основни ниво 
 Геометрија 
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске 
објекте у равни (квадрат, круг,троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа, 
и угао)  
и уочава међусобне односе два 
геометријска објекта у равни (паралелност, 
нормалност, припадност) 
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине 
и њихове односе 
1МА.1.2.3. користи поступак мерења 
дужине објекта, приказаног на слици, при 
чему је дата мерна јединица 
1МА.1.2.4. користи поступак мерења 
површине објекта, приказаног на слици, при 
чему је дата мерна јединица 
Средњи ниво - Геометрија 
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 
геометријских објеката у равни 
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење 
дужине 
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упознавање 
елемената квадра и 
коцке 
 
упознавање особина 
квадра и коцке 
 
примењивање 
познатих јединица 
за запремину 
приликом  
 
израчунавања 
запремине квадра и 
коцке као и примена 
стечених знања о 
рачунским 
операцијама 
 
примењивање 
запремине квадра и 
коцке у 
свакодневним 
ситуацијама 
 
НАПОМЕНА: 
обавезна су четири 
једночасовна 
школска писмена 
задатка са 
једночасовним 
исправкама 
 

  
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење 
површине и њихове односе 
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, 
квадрата и правоугаоника када су подаци 
дати у истим мерним јединицама 
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину 
квадрата и правоуаоника када су подаци 
дати у истим мерним јединицама 
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра 
и уме да израчуна њихову површину када 
су подаци дати у истим мерним јединицама 
Напредни ниво -  Геометрија 
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење 
површине из већих у мање 
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и 
површину сложених фигура у равни када су 
подаци дати у истим мерним јединицама 
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину 
коцке и квадра када су подаци дати у истим 
мерним јединицама 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Д – дијалошка,М – монолошка, ПР – метода 
писаних радова, МПР-метода практичних радова, 
ВЕ – вербална, ЕК-експериментална, ИА – 
игровне активности , ИЛ – илустративна,  ТЕ – 
текстуална,  КМ – компаративни метод, ИЛД – 
илустративно демонстративна,   Х – херуистичка 

ФР – фронтални,  И – индивидуални,   ГР – 
групни,  П – рад у пару 

Математика 1 и 2, Радна свеска, наставни-радни 
листови,апликације, илустрације, слике, модели  
коцке, квадра, модели  мера за површину, 
запремину, графофолије, графоскоп,видео-
пројектор, CD-дискови, CDплејер, компјутер, 
интернет, вежбанке, свеске, прибор за геометрију 

 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и примену знаља 
-постављање занимљивих питања 
организује и усмерава извођење огледа 
 

 
- посматрање 
- описивање 
- истраживање 
експериментисање 
- закључивање 
- играње 
- бележење 
- праћење 

 
позитивне стране или проблеми у 
реализацији часа и корекције за 
будуће планирање наставне 
јединице (да ли је циљ часа јасно 
исказан, да ли је усаглашен са 
избором садржаја, да ли избор 
метода одговара постављеном 
циљу, постоји ли повезаност са 
претходним градивом, да ли су 
задаци примерени узрасту ученика, 
да ли избор метода обезбеђује 
активност и пажњу свих ученика, 
каква је клима у одељењу...) 

 
Српски језик 
Музичка култура 
Ликовна култура 
Природа и друштво 
Физичко васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
Разред: Четврти                  Наставни предмет: Природа и друштво                Годишњи фонд часова: 72                                           Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај програма 
Циљ наставног 

предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ 

ФУНКЦИОНАЛ
НИ 

 
1.Моја домовина део света 19 
– Основне одреднице државе 
(територија, становништво, 
симболи...) 
– Основне одреднице државе 
Србије (територија, 
границе,становништво, главни град, 
симболи). 
-Развој модерне српске државе 
(деветнаести и двадесети век). 
– Стратешки положај Србије – 
физичко-географски и саобраћајно-
географски (на Балканском 
полуострву, у Европи и свету). 
– Природно-географске одлике 
Србије: рељеф, воде и клима наше 
домовине. 
Рељеф (Панонска низија, низије у 
долинама река и котлина, брдско-
планински предели, највеће 
планине)  
воде (најдуже реке,сливови, 
природна и вештачка језера, бање)  
клима (одлике умерене климе). 
– Угрожена и заштићена подручја у 
Србији (национални паркови, 
резервати, споменици природе ). 
– Становништво Србије: природно 
кретање становништва (број, 
густина насељености, миграције); 
структуре становништва (старосна, 
образовна; национална, верска, 
језичка ...). 
– Грађење демократских односа 
(упознати правила којарегулишу 
узајамна права и обавезе државе и 
грађана). 
 
 
 

 
Основна сврха 
изучавања 
интегрисаног 
наставног предмета 
Природа и друштво 
јесте да усвајањем 
знања, умења и 
вештина деца 
развијају своје 
сазнајне, физичке, 
социјалне и 
креативне 
способности, а 
истовремено 
спознају и граде 
ставове и 
вредности средине 
у којој одрастају, 
као и шире 
друштвене 
заједнице.  
 
 
Наставни предмет 
Природа и друштво 
развија код деце 
сазнајне 
способности, 
формира основне 
појмове и 
постепено гради 
основе за систем 
појмова из области 
природе, друштва 
и културе.  
 
 
 
 
 

 
-да ученици 
формирају појам 
државе; да уоче 
основне симболе 
свих држава; 
 -да ученици 
упознају своју 
државу и њен 
географски 
положај; да се 
упознају са 
појмовима 
континенти, 
океани и 
полуострво 
-да ученици 
упознају своју 
државу и њен 
рељеф 
да се ученици 
упознају са 
воденим богаством 
Србије; да усвоје 
појам слива 
 
-усвојити појам 
климе и уочити 
карактеристике 
климе Србије 
-Обновити и 
проширити знања о 
становништву и 
његовим правима 
-Да ученици 
прошире знања о 
живој природи и 
уоче начин њене 
поделе;  
 
 

 
– развијање 
основних 
научних појмова 
из природних и 
друштвених 
наука; 
 
– развијање 
основних 
појмова о 
ширем 
природном и 
друштвеном 
окружењу – 
завичају и 
домовини; 
 
– развијање 
радозналости, 
интересовања и 
способности за 
активно 
упознавање 
окружења; 
 
– развијање 
способности 
запажања 
основних 
својстава 
материјала, 
објеката, појава  
и процеса у 
окружењу   
уочавање 
њихове 
повезаности; 
 
 
 

 
– развијање 
основних 
појмова о 
природном и 
друштвеном 
окружењу и 
повезивање тих 
појмова; 
 
– 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; 
 
 
 
 
 
 

Основни ниво 
Држава Србија и њена 
прошлост 
1ПД.1.6.1. зна основне облике 
рељефа и површинских вода 
1ПД.1.6.2. зна основне типове 
насеља и њихове 
карактеристике 
1ПД.1.6.3.  зна географски 
положај и основне одреднице 
државе Србије: територија, 
границе, главни град, симболи, 
становништво 
Друштво 
1ПД.1.5.1.  зна које друштвене 
групе постоје и ко су њихови 
чланови 
1ПД.1.5.2.  зна основна 
правила понашања у 
породици, школи и насељу 
Средњи ниво 
 Држава Србија и њена 
прошлост 
1ПД.2.6.1. препознаје и 
именује облике рељефа и 
површинских вода у свом 
месту и у околини  
1ПД.2.6.2. зна основне одлике 
рељефа и вода у држави 
Србији 
1ПД..2.6.3. разуме повезаност 
природно-географских 
фактора- рељефа, вода, 
климе- и делатности људи  
 Друштво 
1ПД.2.5.1. зна које су улоге 
различитих друштвних група и 
њихових чланова 
1ПД.2.5..2.  зна која су права и 
обавезе чланова у различитим 
друштвеним групама 
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– Очување националног идентитета 
и уклјучивање у светску културну 
баштину (неговање идентитета, 
развијањетолеранције и свести о 
припадности мултиетничком, 
мултикултуралном и 
мултиконфесионалном свету). 
Ми смо деца једног Света — 
Конвенција о правима детета 
(ОУН, УНИЦЕФ, УНЕСКО, Савет 
Европе, „Радост Европе"...). 
 
2.СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ 9 
Биљни и животињски свет у 
Србији 
– Груписање живог света на основу 
сличности и разлика (подела на 
царства); 
– Флора наше земље (значај, 
типичне, ретке и угрожене биљке; 
разноврсност, богатство, заштита, 
ревитализација); 
Фауна наше земље (значај, типичне, 
ретке и угрожене животиње; 
разноврсност, богатство, заштита 
ревитализација); 
 – Домаће животиње и гајене биљке 
(значај, потребе и 
могућности;потенцијали за 
производњу здраве хране); 
– Природне појаве, прилагођавање: 
посматрање, запажање, праћење и 
бележење на различите начине 
неких адаптивних промена и 
понашања (рађање, цветање, 
плодоношење, лињање, митарење, 
сеобе...). 
Човек део природе 
– Човек, део природе – свесно и 
друштвено биће. 
– Спознаја себе, уочавање полне 
различитости. 
 
 
 
 

 
Истовремено, стичу 
се знања, умења и 
вештине које им 
омогућавају даље 
учење. 
 
 
 
Активним 
упознавањем 
природних и 
друштвених појава 
и процеса, 
подстиче се 
природна 
радозналост деце.  
 
 
 
Најбољи резултати 
постижу се уколико 
деца самостално 
истражују и 
искуствено долазе 
до сазнања 
спознају свет око 
себе као природно 
и друштвено 
окружење. 
 
 
 
Систематизовањем, 
допуњавањем и 
реструктурирањем 
искуствених знања 
ученика и њиховим 
довођењем у везу 
са научним 
сазнањима, дечија 
знања се 
надограђују, 
проверавају и 
примењују.  
 

-да усвоје појам 
царство; 
 -да уоче на основу 
чега се врши 
подела живе 
природе на 
царства; да уоче 
значај чувања живе 
природе 
-Обновити знања о 
биљкама и 
животињама; кроз 
практичне 
активности, 
повезати знања о 
биљкама и 
животињама као и 
знања о 
царствима. 
 
-Разумети 
повезаност и 
међусобну 
условљеност живе 
и неживе природе 
-Развијање 
способности 
уочавања фактора 
који угрожавају 
биљни  и 
животињски свет. 
Препознавање 
угрожених врста и 
брига о њима. 
-Упознати ученике 
како држава Србија 
штити живи свет на 
својој територији. 
Научити правила 
понашања у 
заштићеним 
подручјима 
 
 
 
 

– развиjање 
елемената 
логичког 
мишљења; 
 
– стицање 
елементарне 
научне 
писмености, 
њена 
функционална 
применљивост и 
развој процеса 
учења; 
 
оспособљавање 
за сналажење у 
простору и 
времену; 
 
– разумевање и 
уважавање 
различитости 
међу 
појединцима и 
групама; 
 
– коришћење 
различитих 
социјалних 
вештина, знања 
и умења у 
комуникацији и 
другим 
интеракцијским 
односима; 
 
– развијање  
одговорног 
односа према 
себи, другима, 
окружењу и 
културном 
наслеђу;  
 
 

оспособљавањ
е за 
самостално 
учење и 
проналажење 
информација; 
 
– интегрисање 
искуствених и 
научних 
сазнања у 
контуре 
система 
појмова из 
области 
природе и 
друштва; 
 
– стицање 
елемената 
научне 
писмености и 
стварање 
основа за даље 
учење; 
 
– усвајање 
цивилизацијски
х тековина и 
упознавање 
могућности 
њиховог 
рационалног 
коришћења и 
дограђивања; 
 
– развијање 
еколошке 
свести и навика 
здравог 
живљења 

Напредни ниво 
Друштво 
1ПД.3.5.1. разуме заједничке 
карактеристике друштвених 
група и разлике међу њима 
1ПД.3.5.2. разуме да се права 
и обавезе чланова друштвених 
група међусобно допуњују 
Основни ниво 
 Жива и нежива природа 
1ПД.1.1.1. прави разкику 
између живе и неживе природе 
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини 
живу и неживу природу 
1ПД.1.1.3. зна заједничке 
карактеристике живих бића 
1ПД.1.1.4. уме да класификује 
жива бића према једном од 
следећих критеријума: 
изгледу, начину исхране, 
кретања и размножавања 
1ПД.1.1.5. препознаје и 
именује делове тела живих 
бића 
1ПД.1.1.6. разликује станишта 
према условима живота и 
живим бићима у њима 
Средњи ниво 
 Жива и нежива природа 
1ПД.2.1.1. разуме повезаност 
живе и неживе природе на 
очигледним примерима 
1ПД.2.1.2. зна основне разлике 
између биљака, животиња и 
људи 
1ПД.2.1.3. примењује 
вишеструке критеријуме 
класификације живих бића 
1ПД.2.1.4. зна улогу основних 
делова живих бића 
1ПД.2.1.5. разуме повезаност 
услова живота и живих бића у 
станишту 
1ПД.2.1.6. разуме међусобну 
зависност живих бића у 
животној заједници 
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– Основи здравог живљења – како 
могу да утичем на квалитет живота 
(исхрана, хигијена, одевање, 
становање, здравствена култура...). 
– Одговоран однос према себи и 
другима (вршњацима, старим 
лицима, болесним лицима, кућним 
љубимцима, напуштеним 
животињама...)  
 
3.ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ 
ПОЈАВЕ 10 
Истраживање и уочавање узрочно-
последичних веза, издвајање 
параметара, њихов међусобни 
однос, оглед 
– Правила која важе за сва кретања 
(покретање, заустављање, промена 
брзине...); систематизација 
досадашњих знања и провера 
параметара. 
– Шта и како утиче на пређено 
растојање неког предмета?; падање 
различитих предмета; клизање и 
котрљање наниже; шта утиче на 
брзину кретања клатна? 
– Од чега зависи величина сенке? 
– Како висина ваздушног стуба 
(ниво воде у чаши) утиче на висину 
звука? 
Испитивање својстава материјала 
– Материјали и њихова својства: 
механичка, топлотна, електрична, 
магнетна, растворљивост. 
– Који се предмети (материјали) 
најбоље наелектришу, а који 
најбоље проводе електричну струју? 
Како то утврдити? 
– Како повећати или смањити 
дејство магнета? 
– Материјали и светлосна 
пропустљивост. 
– Који материјали најбоље проводе 
топлоту? 
 
 

Преко интер- 
активних 
социјалних 
активности они 
упознају себе, 
испољавају своју 
индивидуалност; 
уважавајуђи 
различитости и 
права других, уче 
како треба живети 
заједно.  
 
 
Усвајањем 
елементарних 
форми 
функционалне 
писмености, 
омогућује се 
стицање и размена 
информација, 
комуницирање у 
различитим 
животним 
ситуацијама и 
стварају се 
могућности за даље 
учење.  
 
Примена наученог 
подстиче даљи 
развој  детета,  
доприноси 
стварању 
одговорног односа 
ученика према себи 
и свету који га 
окружује и 
омогућује му 
успешну 
интеграцију у 
савремене токове 
живота. 
 
 

-Упознавање 
ученика са 
пореклом 
култивисаних 
биљака и домаћих 
животиња. 
-Код ученика 
развити способност 
уочавања и 
разумевања 
повезаности 
услова живота и 
прилагођености 
живих бића. 
-Схватити да је 
човек део живе 
природе; учити 
основне сличности 
и разлике са 
врстама 
животињског  
 
-Упознати основне 
делове тела 
-Упознати ученике 
са начином здравог 
живота 
-Уочити разлику 
између рада 
животиња и човека; 
схватити свесност 
као основну 
карактеристику 
људског рада. 
-Уочити и разумети 
да живот и рад 
човека зависи од 
природних и 
друштвених 
фактора. 
 
 
 
 
 
 

чување 
националног 
идентитета и 
уграђивање у 
светску 
културну 
баштину 
 
- Применити 
стечена знања 
из природе и 
друштва у 
непосредном 
окружењу. 

Напредни ниво 
 Жива и нежива природа 
1ПД.3.1.1. разуме повезаност 
живе и неживе природе на 
мање очигледним примерима 
1ПД.3.1.2. разуме 
функционалну повезаност 
различитих делова тела живих 
бића 
Основни ниво 
 Материјали 
1ПД.1.3.1. зна основна 
својства воде, ваздуха и 
земљишта 
1ПД.1.3.2. зна да су вода у 
природи, ваздух и земљиште 
састављени од више 
материјала 
1ПД.1.3.3. зна да различите 
животне намирнице садрже 
различите састојке 
1ПД.1.3.4. зна основна 
својства материјала: тврдоћа, 
еластичност, густина, 
растворљивост, провидност, 
намагнетисаност 
1ПД.1.3.5. зна да својства 
материјала одређују њихову 
употрбу и препознаје примере 
у свом окружењу 
1ПД.1.3.6. зна промене 
материјала које настају због 
промене температуре, услед 
механичког утицаја и 
деловања воде и ваздуха 
Кретање и орјентација у 
простору 
1ПД.1.4.1. уме да препозна 
кретање тела у различитим 
појавама 
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се 
људи орјентишу у простору: 
лева и десна страна, стране 
света, адреса, 
карактеристични објекти 
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– Испитивање растворљивости 
материјала (уочавање разлика у 
растворљивости чврстих, течних и 
гасовитих материјала у води). 
– Смеше – идентификовање и 
описивање смеша у окружењу (вода 
у природи, ваздух, земљиште, 
храна...). 
– Раздвајање састојака смеше 
различитим поступцима, који се 
бирају на основу својстава састојака 
(просејавање, цеђење, испаравање 
воде из раствора...). 
Промене материјала 
– Повратне и неповратне промене 
материјала. 
– Идентификовање промена на 
материјалима при чему настају 
други материјали са другачијим 
својствима (сагоревање, рђање, 
труљење, кување...). 
– Сагоревање материјала – ваздух 
(кисеоник), запажање промена при 
сагоревању. 
– Запаљиви материјали, ознаке за 
запаљиве материјале; опасност и 
заштита од пожара, гашење пожара. 
Где све запажамо и користимо оно 
што смо научили о различитим 
облицима кретања, електричним 
појавама, магнетима, светлосним 
појавама, различитим својствима и 
променама материјала? 
 
4.РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРОИЗВОДЊА 
И ПОТРОШЊА 17 
– Рад свесна активност човека 
(поредити рад људи и активности 
различитих животиња) 
– Утицај природних и друштвених 
фактора на живот и рад људи. 
– Природна богатства и њихово 
коришћење (ресурси, технологије, 
производи, рационална производња 
и потрошња, рециклажа). 
 

Општи циљ 
интегрисаног 
наставног предмета 
Природа и друштво 
јесте упознавање 
себе, свог 
природног и 
друштвеног 
окружења и 
развијање 
способности за 
одговоран живот у 
њему 
 

-Ученици треба да 
схвате шта су 
природна богаства, 
како се сврставају 
и како их људи 
користе. 
-Да ученици 
упознају изворе 
енергије и њихову 
класификацију; да 
уоче обновљиве и 
необновљиве 
изворе енергије 
-Усвојити појам 
сировина и начин 
на који се долази 
до материјала, 
упознати се са 
недовољно 
искоришћеним 
изворима енергије. 
 
-Разумевање 
важности заштите 
о природних 
богатстава 
-Уочити везу 
између услова 
живота и 
делатности људи  
-Усвајање знања о 
историјским 
изворима односно 
начинима на које 
можемо упознати 
прошлост 
-Да ученици 
разумеју ток 
настанка и развоја 
српске државе; да 
се оријентишу на 
линији времена. 
 
 
 
 

1ПД.1.4.3. уме да одреди 
стране света помоћу Сунца 
1ПД.1.4.4. зна јединице за 
мерење времена: дан, 
недеља, месец, година, 
деценија и век 
1ПД.1.4.5. уме да прочита 
тражене информације са 
часовника и календара 
Средњи ниво 
 Материјали 
1ПД.2.3.1. зна сложенија 
својства воде и ваздуха: 
агрегатно стање и кретање 
1ПД.2.3.2. зна да су различита 
својства воде, ваздуха и 
земљишта последица њиховог 
различитог састава 
1ПД.2.3.3. разликује 
материјале који су добри 
проводници топлоте и 
електрицитета од оних који то 
нису 
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и и 
електрична проводљивост 
материјала одређују њихову 
употребу и препознаје 
примере у свом окружењу 
1ПД.2.3.5. разликује повратне 
и неповратне промене 
материјала 
1ПД.2.3.6. разликује промене 
материјала при којима настају 
други материјали од оних 
промена материјала при 
којима не настају други 
материјали 
 Кретање и орјентација у 
простору 
1ПД.2.4.1. зна да кретање тла 
зависи од силе која на њега 
делује, врсте подлоге и облика 
тела 
1ПД.2.4.2. зна да се светлост 
креће праволинијски 
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– Ресурси: воде, горива, руде и 
минерали, земљиште, шуме, биљни 
и животињски свет. 
– Природне сировине – примена 
(кухињска со, гипс, мермер...). 
– Прерада природних сировина – 
технологије добијања метала, 
папира, гуме... Прерада воде и 
добијање здраве хране. 
– Сунце, ваздух, вода – обновљиви 
извори енергије. 
– Угаљ, нафта, гас – необновљиви 
извори енергије, заштита животне 
средине. 
– Недовољно искоришћени и 
еколошки извори енергије. 
– Делатности људи у различитим 
крајевима Србије (равни чарским, 
котлинским, брдско-планинским, 
селу и граду). – Производња и 
услуге, пласман и тржиште, понуда 
и потражња, трговина и потрошња 
(маркетинг). 
– Рад, производња, потрошња и 
одрживи развој (увидети везе 
између коришћења ресурса, 
примењених технологија и одрживог 
развоја). 
 
5.ОСВРТ УНАЗАД – ПРОШЛОСТ 17 
– Трагови прошлости (пратити 
трагове прошлости: своје породице, 
насеља – краја у коме живим). 
– Временска лента (временски 
одредити векове, констатовати неке 
типичне карактеристике векова). 
– Лоцирање догађаја – датума 
(сналазити се на временској ленти: 
лоцирати догађаје, датуме; 
одредити време, животно доба 
својих родитеља и њихових 
предака;  
 
 
 
 

- Понављање и 
проширивање 
знања о династији 
Немањића. 
Усвајање појмова 
властелин, владар 
и упознавање са 
изгледом 
друштвеног живота 
у време Немањића 
- Да ученици 
разумеју и повежу 
даље догађаје у 
српској држави; ; 
да се упознају са 
условима живота 
српског народа под 
турском влашћу  
 
- да ученици стекну 
знања о Првом  и 
Другом српском 
устанку; да 
разумеју и повежу 
даље догађаје у 
српској држави;  да 
стекну знања о 
значајним 
догађајима после 
Другог српског 
устанка 
- да усвоје знања о 
догађајима у 
Првом и Другом  
светском рату; да 
усвоје знања о 
значајним 
догађајима између 
два светска рата; 
да разумеју и 
повежу даље 
догађаје у српској 
држави;  
 
 
 

1ПД.2.4.3. уме да пронађе 
тражене улице и објекте на 
плану насеља 
1ПД.2.4.4. уме да пронађе 
основне информације на 
географској карти Србије: 
највећа и најважнија насеља, 
облике рељефа и површинских 
вода 
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 
упише тржене информације на 
ленти времена 
Напредни ниво 
 Материјали 
1ПД.3.3.1.  разуме како 
загревање и хлађење воде и 
ваздуха утичу на1ПД.2.4.1.  
појаве у природи 
1ПД:3.3.2. примењује знање о 
променама материјала за 
објашњење појава у свом 
окружењу 
 Кретање и орјентација у 
простору 
1ПД.3.4.1. уме да чита 
географску карту примењујући 
знања о странама света и 
значењу картографских 
знакова 
Основни ниво 
 Екологија 
1ПД.1.2.1. препознаје и 
именује природне ресурсе 
1ПД.1.2.2. зна употрбну 
вредност природних ресурса 
1ПД.1.2.3. разликује повољно 
и неповољно деловање човека 
по очување природе 
Средњи ниво 
1ПД.2.2.1. разликује 
обновљиве и необновљиве 
природне ресурсе 
1ПД.2.2.2. разуме еколошку 
оправданост употребе 
обновљивих ресурса и 
рационалног коришћења 
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-Одредити неке познате 
савременике: на временској ленти 
обележити животни период неких 
знаменитих (познатих) личности и 
одредити њихове савременике из 
истих и различитих области као и 
претходнике и следбенике из истих 
области (ликовне ствараоце, 
музичке, књижевнике, спортисте, 
глумце...). 
– Хронологија различитих научних 
открића (рецимо из области 
медицине у прошлом веку). 
– Начин живота у средњем веку – 
информисати се о различитим 
животним ситуацијама људи у 
средњем веку на територији Србије: 
село–град, живот некад и 
сад(становање, исхрана, рад, дечје 
игре, школовање, понашање, 
ратовање...). 
 
– Прошлост српског народа 
(упознати се са значајним 
догађајима из националне 
прошлости: сеобе Срба, простор на 
коме су Срби живели, Први и Други 
српски устанак). 
– Уочити везу између историјских 
збивања у свету и код нас (Први и 
Други светски рат). 
– Стварање што објективније слике 
о догађајима из прошлости 
коришћењем различитих 
историјских извора. 
– На временској ленти хронолошки 
одредити развој (континуитет и 
дисконтинуитет) државе Србије и 
упознати се са њеним владарима, 
почев од лозе Немањића, па све до 
данас 
 

да усвоје знања о 
најзначајнијим 
догађајима у 
послератној 
историји; да 
ученици разумеју и 
повежу даље 
догађаје у српској 
држави 
- Уочити како 
настаје кретање, 
открити узрок и 
последице, 
извршити 
генерализацију 
- Открити шта 
утиче на пређено 
растојање. Открити 
шта утиче на 
клизање тела. 
Направити клатно 
и открити шта 
утиче на његову 
брзину. Открити 
шта утиче на 
величину сенке и 
висину звука. 
 
- Упознати начин 
добијања 
материјала и 
њихова основна 
својства 
- Разумети 
електрицитет као 
особину 
материјала и нека 
његова својства 
- Усвојити појам 
смеше и уочити 
неке њене особине 
 

необновљивих ресурса 
1ПД.2.2.3. зна основне мере 
заштите живе и неживе 
природе као природних 
ресурса 
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит 
животиња и поступке којима се 
она штити 
Основни ниво 
Држава Србија и њена 
прошлост 
1ПД.1.6.4.  зна најважније 
догађаје, појаве и личности из 
прошлости 
1ПД.1.6.5.  зна основне 
информације о начину живота 
људи у прошлости 
1ПД.1.6.6. зна шта су 
историјски извори и именује их 
Средњи ниво 
1ПД.2.6.4. зна редослед којим 
су се јављали важни 
историјски догађаји, појаве и 
личности 
1ПД.2.6.5. уочава сличности и 
разлике између начина живота 
некад и сад 
1ПД.2.6.6. познаје основна 
културна и друштвена 
обележја различитих 
историјских периода 
1ПД.2.6.7. препознаје на 
основу карактеристичних 
историјских извора о ком 
историјском периоду или 
личности је реч 
Напредни ниво 
1ПД.3.6.1. зна шта је 
претходило, а шта је уследило 
након важних историјских 
догађаја и појава 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

 
- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна                                   
- интерактивна 
 

 
фронтални, групни, индивидуални 

 
уџбеник, карте историјске и географске, 
илустрације, апликације, материјали из 
непосредног окружења... 

 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

- усмерава 
- наводи 
- ствара ситуацију 
- сугерише 
- поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише-координира 
- наводи на повезивање и примену 
знања 
- постављање занимљивих питања                                          
- организује и усмерава извођење 
огледа 

- посматрање 
- описивање 
- истраживање 
- експериментисање 
- бележење 
-праћење                                              
- груписање 

позитивне стране или проблеми у 
реализацији часа и корекције за 
будуће планирање наставне 
јединице (да ли је циљ часа јасно 
исказан, да ли је усаглашен са 
избором садржаја, да ли избор 
метода одговара постављеном 
циљу, постоји ли повезаност са 
претходним градивом, да ли су 
задаци примерени узрасту ученика, 
да ли избор метода обезбеђује 
активност и пажњу свих ученика, 
каква је клима у одељењу...) 

Српски језик 
Математика 
Музичка култура 
Ликовна култура 
Народна радиција 
Грађанско васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред:  IV                              Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА                        Годишњи фонд часова: 72                            Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај програма 
Циљ наставног 

предмета 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
I КОЛАЖ, ФРОТАЖ, 
ДЕКОЛАЖ И АСАМБЛАЖ 
(површински и 
тродимензионални колаж) 
(6+4)  
1. Колаж 
(дводимензионални – 
површински колаж)  
Појмови: колаж, фротаж, 
деколаж, асамблаж  
2. Фротаж (површинске 
игре)  
3. Деколаж (наслојавање, 
доцртавање, 
досликавање...)  
4. Асамблаж 
(тродимензионални колаж,  
инсталације, проширени 
медији... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Циљ васпитно-
образовног рада 
у настави 
ликовне културе 
јесте да  се 
подстиче и 
развија 
учениково 
стваралачко  
мишљење и 
деловање у 
складу са  
демократским  
опредељењем 
друштва и 
карактером овог 
наставног 
предмета. 
 

 
- упознавање ученика с 
материјалима за цртање, 
усвајање појма скица,  
развијање способности 
ученика за опажање 
облика, величина, 
светлина, боја, положаја 
облика у природи, примена 
стечених знања; развијање 
моторичких способности 
ученика 
- повезивање ученичких 
знања о линијама, 
површинама и волумену у 
одређеном простору, 
подстицање ученика на 
уочавање и представљање 
односа у простору, 
разумевање природних 
законитости  
- развијање љубави према 
вредностима израженим у 
делима свих облика 
уметности, усвајање 
појмова илустрација и 
илустратор, упознавање 
ученика са захтевима које 
добра илустрација мора да 
испуни,  
усклађивање ликовног 
рада с другим медијима 
- развијање сензибилитета 
за лепо писање, 
разликовање 
дводимензионалних и 
тродимензио налних 
облика,  
 
 

 
разликују и 
повезују дво и 
тродиме -
нзионалне 
облике; 
 
граде искуства и 
критеријуме 
према 
захтевима 
програма, 
ликовних 
уметности и 
ликовних појава 
у животу; 
 
усвоје знања о 
боји, ликовним 
техникама и 
креативно 
практично раде 
са односима 
боја; 
 
ускладе ликовни 
рад са другим 
медијима  
(звуком, 
покретом, 
литерарним 
изразом и 
сценским 
амбијентима); 
 
 
 
 
 
 

 
настава ликовне 
културе има 
задатак да 
развија 
способност 
ученика за 
опажање 
облика, 
величина, 
светлина, боја, 
положаја облика 
у природи; 
да развија 
памћење, 
повезивање 
опажених 
информација, 
што чини основу 
за  увођење у 
визуелно 
мишљење; 
стварање 
услова за 
разумевање 
природних 
законитости и 
друштвених 
појава; 
стварати услове 
да ученици на 
сваком часу у 
процесу 
реализације 
садржаја 
користе технике 
и средства 
визуелног  
 
 

 
ОСНОВНИ НИВО 
Следећи искази описују шта 
ученик/ученица зна и уме на 
основном нивоу. 
МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И 
ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ  
У области  
МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И 
ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ 
ученик/ученица: 
разликује и користи (у свом раду) 
основне медије, материјале и 
технике (цртање, сликање, вајање) 
визуелних уметности  
изводи дводимензионалне и 
тродимензионалне радове 
описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) 
ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И 
САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 
ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ 
У области  
ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ 
ОСНОВНИ НИВО 
Следећи искази описују шта 
ученик/ученица зна и уме на 
основном нивоу. 
У области  
МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И 
ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ 
ученик/ученица: 
разликује и користи (у свом раду) 
основне медије, материјале и  
технике (цртање, сликање, вајање) 
визуелних уметности  
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II ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ 
ПРОСТОРУ И У РАВНИ 
(6+4)  
 
Компоновање апстрактних 
облика у простору према 
положеној, косој или 
усправној линији  
Организација бојених 
облика у односу на раван у 
простору  
Организација 
тродимензионалних облика 
у простору и на равни  
Појмови: акварел, пастел, 
темпера  
 
 
 
 
 
 
III СЛИКАРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ 
(6+4)  
Карактеристике акварел 
технике  
Карактеристике пастелних 
боја и креда у боји (суви 
пастел и воштани пастел) 
Карактеристике темпера 
боја  
Појмови: материјали и 
технике  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
упознавање ученика са 
животом и радом Гијо-ма 
Аполинера 
- развијање сензибилитета 
за лепо писање, развијање 
љубави према 
вредностима израженим у 
делима свих облика 
уметности 
- упознавање ученика с 
техником фротажа,  
- разликовање својстава 
различитих површина, 
упознавање с биографијом 
и радом немачког уметника 
Макса Ернста, развијање 
способности опажања код 
ученика 
- обрађивање појма пејзаж, 
подстицање ученика да 
уочавају и представљају 
односе у простору, 
упознавање ученика с 
биографијом и радом 
Винсента ван Гога, 
развијање осетљивости за 
ликовне вредности 
- развијање љубави према 
вредностима израженим у 
делима свих облика 
уметности, усклађивање 
ликовног рада с другим 
медијима, стварање 
интересовања и  
потребе за посећивањем 
изложби, музеја, галерија 
- усвајање појма волумен, 
разликовање отвореног и 
затвореног волумена, 
разликовање 
дводимензионалних и 
тродимензионалних облика 
 
 
 

 
препознају 
ликовне технике 
развијање и 
неговање 
културе 
међусобних 
односа, 
стварање 
услова за 
разумевање 
друштвених 
појава,  
 
развијање 
сензибилитета 
за лепо писање 
препозна -вање 
савремене 
уметности 
 
 
развијање 
љубави према 
вредностима 
израженим у 
делима свих 
облика 
уметности, 
 
 
развијање 
способности 
ученика за 
опажање 
облика, 
величина и  
положаја 
облика,  
 
 
 
 
 
 
 

 
развијање 
способности за 
препознавање 
традиционалне, 
модерне, 
савремене 
уметности; 
развијати 
ученикове 
потенцијале у 
области 
ликовности и 
визуелности, те 
му  помагати у 
самосталном 
изражавању 
коришћењем 
примерених 
техника и 
средстава; 
развијати љубав 
према 
вредностима 
израженим у 
делима свих 
облика 
уметности; 
да ствара 
интересовање и 
потребу за 
посећивање 
изложби, 
галерија, музеја 
и  чување 
културних 
добара; 
да  осетљивост 
за ликовне и 
визуелне 
вредности коју 
стичу у  настави,  
 
 
 
 

 
изводи дводимензионалне и 
тродимензионалне радове 
описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) 
У области  
ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И  
САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ,  
ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ 
ученик/ученица:описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује утисак) 
У области  
УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ 
ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  
ученик/ученица: 
описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих земаља,  
култура и периода 
зна да наведе различита занимања 
за која су потребна знања и 
вештине стечени учењем у 
визуелним уметностима (нпр. 
костимограф, дизајнер, архитекта...) 
познаје места и изворе где може да 
прошири своја знања везана за 
визуелне  уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка 
радионица...) 
зна неколико примера примене 
визуелних уметности у 
свакодневном животу  
СРЕДЊИ НИВО 
Следећи искази описују шта 
ученик/ученица зна и уме на 
средњем нивоу. 
У области  
МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И 
ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ  
ученик/ученица: 
познаје и користи (у свом раду) 
основне изражајне могућности  
класичних и  савремених медија, 
 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

208 

 

 
IV ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ 
БОЈЕ (6+4)  
Црвена + жута = 
наранџаста  
Црвена + плава = 
љубичаста  
Жута + плава = зелена  
Појмови: основне боје, 
изведене боје 
 
 
 
  
 
V ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, 
ВОЛУМЕН, БОЈА, 
ПРОСТОР (16+6)  
1. Линија – простор  
2. Површина – простор  
3. Волумен – простор  
4. Боја – простор  
5. Линија, површина, 
волумен, боја – простор  
Појмови: волумен  
 
 
 
 
VI АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР (6+4)  
1. Идејна решења за 
израду маски  
2. Израда маски  
3. Израда сцене  
4. Предлог за 
кореографију, музику, 
костим  
5. Израда сцене  
6. Реализација по групама 
или у целини  
Појмови: амбијент и 
сценски простор  
 

 
- разликовање 
дводимензионалних и 
тродимензионалних 
објеката, развијање 
способности за 
препознавање 
традиционалне, модерне и 
савремене уметности, 
развијање моторичких 
способности ученика 
- посматрање природних 
облика и боја и 
повезивање опажених 
информација, помагање 
ученицима у  
самосталном изражавању  
коришћењем примерених  
техника и средстава 
- подстицање ученика да 
повезују опажене 
информације 
- усвајање знања о 
основним и изведеним 
бојама, креативан 
практичан рад са односима 
боја 
-развијање способности 
ученика за препознавање 
традиционалне, модерне и 
савремене уметности 
 стицање елементарних 
знања о основним  и 
изведеним бојама, рад по 
перцепцији и аперцепцији, 
- упознавање с топлим и 
хладним бојама, развијање  
способности за  
опажање боја, повезивање  
информација, креативан 
практичан рад са односима 
боја  
- развијање љубави према 
вредностима израженим у  
 
 

 
помоћ 
ученицима у 
самосталном 
изражавању 
коришћењем 
примерених 
техника и 
средстава,  
 
упознавање 
ученика с 
техникама, 
материјалима, 
поступцима и 
терминологи-јом 
у вези с вајањем 

 
 повезивање 
опажених 
информација и 
примена 
стечених знања,  
 
развијање 
љубави према 
вредностима 
израженим у 
свим видовима 
уметности,  
 
препознавање 
модерне, 
савремене 
уметности, 
 
повезивање 
опажених 
информација и 
примена 
стечених знања,  
 
 
 
 
 

 
ученици  
примењују у 
раду и животу; 
развијати 
сензибилитет за 
лепо писање; 
развијати 
моторичке 
способности 
ученика. 
- помагање 
ученицима у 
самосталном 
изражавању 
коришћењем 
колаж технике 
- увођење 
ученика у нова 
искуства 
заснована на 
већ постојећим 
искуствима о 
колажу 
- препознавање 
савремене 
уметности, 
креативна игра 
различитим 
површинама, 
развој маште и 
индивидуалног 
ликовног израза 
усвајање знања 
о ликовним 
техникама, 
препознавање 
ликовних 
техника, 
разликовање и 
повезивање  
дводимензионал
них и 
тродимензионал
них облика 
 

 
 техника и материјала визуелних  
уметности образлаже свој рад и 
радове других (нпр. наводи садржај, 
тему, карактеристике технике..) 
У области  
ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И 
САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 
ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ 
ученик/ученица: 
одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
образлаже свој рад и радове других 
(нпр. наводи садржај, тему, 
карактеристике технике...) 
У области  
УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ 
ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 
ученик/ученица: 
лоцира одабрана уметничка дела у 
историјски и друштвени контекст 
НАПРЕДНИ НИВО 
Следећи искази описују шта 
ученик/ученица зна и уме на 
напредном нивоу. 
У области  
МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И 
ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ 
УМЕТНОСТИ  
ученик/ученица: 
познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
савремених медија, техника и 
материјала визуелне 
уметностиодабира адекватна 
средства (медиј, материјал,  
технику, поступак) помоћу којих ће 
на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
 
У области  
ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И 
САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 
ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ  
УМЕТНОСТИ 
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делима свих облика  
уметности, стварање 
услова за разумевање 
природних законитости, 
примена стечених знања 
- усвајање знања о 
сликарским техникама, 
помагање ученицима  у 
самосталном изражавању 
коришћењем примерених 
техника и средстава, 
препознавање сликарских 
техника, упознавање 
ученика с животом и радом 
Едгара Дега 
- упознавање с 
карактеристикама акварел 
технике, оспособљавање  
ученика да користе 
сликарски материјал, 
препознавање ликовних 
техника 
- упознавање ученика с 
гваш техником, 
оспособљавање ученика 
да успешно прате наставу 
ликовне културе,  
- упознавање с 
површинским колажом, 
увођење ученика у нова 
искуства заснована на већ 
постојећим искуствима о 
колажу, развијање 
потецијала ученика у 
области ликовности и 
визуелности  
- усвајање знања о 
ликовној техници колаж,  
- усвајање појмова 
амбијент, сценографија, 
сценограф,  
-уочавање карактеристика 
појединих амбијената 

 
развијање 
љубави према 
вредностима 
израженим у 
свим видовима 
уметности 
 
 
 
 

 
самостално  
изражавање 
коришћењем 
примерених 
техника и 
средстава, 
повезивање 
опажених 
информација, 
развијање 
способности за 
препознавање 
савремене, 
модерне и 
традиционалне 
уметности,  
проналажење 
детаља који 
амбијент чине 
препознатљиви
м, примена у 
раду стечене 
осетљивости за 
ликовне и 
визуелне 
вредности, 
усклађивање 
ликовног рада с 
другим 
медијима 
усклађивање 
ликовног рада с 
другим 
медијима, 
примена 
стечених знања 
 

 
ученик/ученица:одабира адекватна 
средства (медиј, материјал, 
технику, поступак) помоћу којих ће 
на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
изводи радове са одређеном 
намером, користећи основне 
визуелне елементе и принципе да 
би постигао одређени 
ефекаткористи тачне термине (нпр. 
текстура, ритам, облик...) из 
визуелних уметности (примерене 
узрасту и садржају) када образлаже 
свој рад и радове другихуочава 
међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и 
на радовима других 
У области  
УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ 
ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 
ученик/ученица:анализира 
одабрана уметничка дела у односу 
на време настанка и према 
културној припадности (описује 
основне карактеристике, намеру 
уметника...) 
описује потребна знања и вештине 
који су неопходни у занимањима 
везаним за визуелне уметности 
користи друга места и изворе (нпр. 
библиотека, интернет...) да би 
проширио своја знања из визуелних 
уметности 
разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 
живота 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, 
монолошка,                                        
демонстративна, 
практичан рад, 
текстуална, 
експериментална,                                       
посматрање 

        фронтални 
         индивидуални 
         групни  
        рад у пару 

Ликовна култура 4 – уџбеник и Радни листови и материјал за рад уз 
уџбеник, фотографије, репродукције, лист из блока, различите површи не, 
мека графитна оловка, ,  CD са музиком, фотографије, репродукције 
уметничких дела, фотографије,   темпере, тушеви у боји,  предме ти, књиге, 
илустрације, дрвене бојице, наставни листић, воће, предмети, глинамол 
(ДАС маса, предмети из народне радиности, , предмети из природе, безбојни 
лак,тегла, народне рукотво рине, саксија за цвеће, варјача, текст песме,  CD 
са музиком,пастели (креде у боји), DVD или фотографије, водене боје, флис 
папир, шљокице, тања жица, новогодишње честитке, чвршћи папир, 
предмети и материјал за украша вање, фотографије из часописа и новина, 
парч ићи тканине, етикете, улазнице, налепнице , предмети храпавих 
површина, дрвене боје, воштане боје, тањи папири, глина,различите врсте 
картона и папи дебљи картон, текстил ра, фотографије дела Пабла Пикаса, 
ситни предмети,картони, картонске кутије, чаршави, завесе, маске, костими, 
сценографија 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
Наставника Ученика 

-организује наставни процес 
-поставља 
 ( логичка ) питања 
-демонстр- 
ира уметничка дела 
-коригује 
-даје пра-ктичне инструкци-је са 
повратном информацијом како би 
се исправиле грешке 
-прати напредак ученика 
(посматрање ангажованости на 
часу 
-ученички радови и продукти 
ученичких активности ) 
 

-посматра 
-описује 
-процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-изводи вежбе,огле-де,експери-менте 
-користи различите сликарске технике 
-сакупља -ствара  
-комбинује 
-истражује и експеримент 

ЕВАЛУАЦИЈА И КОРЕКЦИЈА: 
позитивне стране или проблеми 
у реализацији часа и корекције 
за будуће планирање наставне 
јединице (да ли је циљ часа 
јасно исказан, да ли је 
усаглашен са избором садржаја, 
да ли избор метода одговара 
постављеном циљу, постоји ли 
повезаност са претходним 
градивом, да ли су задаци 
примерени узрасту ученика, да 
ли избор метода обезбеђује 
активност и пажњу свих ученика, 
каква је клима у одељењу...) 

Српски језик                                 
Природа и друштво 
Грађанско васпитање            
Математика                                   
Музичка култура 
Народна традиција 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
Разред: Четврти                          Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА                Годишњи фонд часова:  36                                     Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Извођење музике 
20 
 
 
 
 
Слушање музике  
10 
 
 
 
 
Музичко 
стваралаштво  
6 
 

 
- развијање интересовања, 
музичке осетљивости и 
креативности;  
 
 
- оспособљавање за 
разумевање могућности 
музичког изражавања;  
 
 
- развијање осетљивости 
за музичке вредности 
упознавањем музичке 
традиције и културе свог и 
других народа 
 
 
Циљ наставе музике  у 
основној школи  је да ученику 
омогући  да упозна све 
виталне димензије музике  и 
то кроз лично  искуство , да 
би могао у потпуности  да 
разумед  и доживи музичко  
дело и учествује   у 
музичком догађају  на  начин 
и у степену који  сам у 
 будућности одабере 

 
Оспособљавање 
ученика за извођење 
и слушање музике 
различитог карактера 
и садржаја 
 
 
тактирање у 
трочетвртинском 
такту 
 
 
упознавање с 
музичком традицијом 
и културом европских 
народа 
 
 
упознавање с појмом 
и функцијом прима 
волте и секунда 
волте 
 
 
упознавање с 
начинима за 
продужавање ноте и 
паузе 
 
 
упознавање са тоном 
ла и тактирање у 
четворочетвртинском 
такту 
 
 
 

 
-неговање 
способности 
извођења 
музике(певање 
и свирање); 
 
 
-стицање 
навике 
слушања 
музике,подстиц
ање 
доживљаја и 
оспособљавањ
е за 
разумевање 
музичких 
порука; 
 
 
-подстицање 
стваралачког 
ангажовања у 
свим музичким 
активностима; 
-упознавање 
традиционалне 
и уметничке 
музике свог и 
других народа; 
 
 
 
 
 
 
 

 
препознавање 
композиција које 
су ученици 
слушали током 
претходне 
школске године 
 
 
подстицање 
музичког 
памћења 
проналажење и 
поправљање 
нота и пауза које 
нису правилно 
написане 
 
 
развијање 
осетљивости 
слуха у функцији 
разликовања и 
препознавања 
звучне боје 
клавира 
 
 
оспособљавање 
ученика за 
активно слушање 
и разумевање 
музичког дела 
 
 
 
 
 

 
1. Знање и разумевање 
Основни ниво У области 
Знањеи разумевање 
ученикуме да: 
МК. 1.1.1. препозна основне елементе  
музичке писмености 
МК. 1.1.2. опише основне 
карактеристике  
- музичких инструмената и састава  
- историјско–стилских периода 
- музичких жанрова 
- народног стваралаштва 
Средњи ниво 
У области 
Знање и разумевање 
Ученик уме да анализира 
повезаност: 
МК. 2.1.1. музичких елемената и 
карактеристика музичких инструмената 
са музичком изражајношћу (на пример, 
брз темпо са живахним карактером) 
МК. 2.1.2. структуре и драматургије 
одређеног музичког  жанра (на пример, 
оперски,  финале са догађајима у 
драми) 
МК. 2.1.3. облика народног музицирања 
са специфичним контекстом народног 
живота 
Напредни ниво 
У области 
Знање и разумевање 
ученик: 
МК. 3.1.1. зна функцију елемената 
музичке писмености и извођачких 
састава у оквиру музичког дела 
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упознавање с целом 
нотом и паузом и 
усвајање основних 
знања о њима 
 
 
извођење песме у 
трочетвртинском 
такту у опсегу до–ла 
 
 
упознавање с тоном 
си и до2  , усвајање 
основних знања о 
њему 
 
 
упознавање с 
појмовима двогласно 
певање и двогласно 
свирање 
 
 
упознавање појма 
канон 
 
 
упознавање са C–dur 
лествицом и 
усвајање основних 
знања о њој 
 
 
упознавање с појмом 
темпо и његовим 
ознакама 
 
 
упознавање с појмом 
и врстама интервала 
 
 
 
 
 

 
-развијање  
критичког 
мишљења; 
 
 
-стицање 
искуства у 
слушном 
разликовању 
звучних боја 
 
 
-упознавање 
основа музичке 
писмености и 
изражајних 
средстава 
музичке 
уметности; 
 
 
Стварање 
веселе и радне 
атмосфере на 
почетку 
школске 
године 
 
 
оспособљавањ
е ученика за 
активно 
слушање и 
разумевање 
музичког дела 
 
 
-подстицање 
интересовања 
за очување 
народне 
музике 
 
 
 

 
импровизација 
мелодије на 
задати текст; 
 
 
смишљање 
музичких питања 
и одговора; 
 
 
импровизовање 
дијалога помоћу 
дечјих 
инструмената 
 
  
певају песме по 
слуху;  
 
  
певају песме 
солмизацијом - 
обраде просте и 
сложене тактове; 
  
  
усвајају основе 
музичке 
писмености; 
  
  
свирају на дечјим 
музичким 
инструментима;  
 
  
изводе дечје, 
народне и 
уметничке игре; 
  
 
 
 
 
 

 
МК. 3.1.2. разуме историјске и 
друштвене околности настанка жанра и 
облика музичког фолклора 
МК. 3.1.3. критички и аргументовано 
образлаже свој суд 
МК. 3.1.4. уме креативно да комбинује 
изражајне музичке елементе у 
естетичком контексту (одређени 
музички поступак доводи у везу са 
жељеним ефектом) 
2. Слушање музике 
Основни ниво 
У областиСлушањеМузике ученик уме, 
на основу слушања музичких примера, 
да именује: 
МК. 1.2.1. музичке Изражајне елементе 
МК. 1.2.2. извођачкисастав 
МК. 1.2.3. музичке жанрове 
МК. 1.2.4. српски музички фолклор 
Средњи ниво 
У области Слушање музике ученик уме 
да: 
МК. 2.2.1. опишеи анализира 
Карактеристике звучногж примера кроз 
садејство опажених музичких 
елемената (на пример, узбуркана 
мелодија као резултат специфичног 
ритма, темпа, агогике, динамике, 
интервалске структуре) 
МК. 2.2.2. препозна структуру 
одређеног жанра 
Напредни ниво 
У области Слушањемузике ученик уме 
да анализира слушни пример и открије 
везу опажених карактеристика са  
МК. 3.2.1. структуралном и 
драматуршком димензијом звучног 
примера 
МК. 3.2.2. жанровским и историјско–
стилским контекстом звучног примера 
МК. 3.2.3. контекстом настанка и 
примене различитих облика музичког 
фолклора 
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извођење ритмичко-
мелодијских мотива 
 
 
учење и извођење 
песама о јесени, 
зими, Новој години, 
Божићу, пролећу, 
Ускрсу,лету... 

 
 
- слушање 
вредних дела 
уметничке и 
народне 
музике. 
 
 
-развијање 
свести о 
сопственом 
националном 
пореклу 
 
 
-упознавање с  
музичком 
традицијом и 
културом 
српског народа 
 

 
 
импровизују 
мелодије на 
задани текст;  
 
 
упознају звуке 
разних 
инструмената;  
 
 
оспособљавање 
ученика за 
активно слушање 
и разумевање 
музичког дела 
 
 
развијање и 
подстицање 
музичког 
стваралаштва 

 
 
Музичко извођење 
Основни ниво 
У области Музичко извођење ученик 
уме да: 
МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, 
народне или популарне композиције 
МК. 1.3.2. изводи Једноставне дечије, 
народне или популарне композиције на 
бар једном инстументу 
Напредни ниво 
У области Музичко извођење ученик 
уме да: 
МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички 
репертоар певањем и свирањем као 
солиста и у школским ансамблима. 
Област: 4. Музичко Стваралаштво 
Основни ниво У области Музичко 
стваралашта ученик уме да: 
МК. 1.4.1. направи музичке 
инструменте користећи предмете из 
окружења 
МК. 1.4.2. осмисли мање музичке 
целине на основу понуђених модела 
МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичкеи 
мелодијско–ритмичке деонице на 
направљеним музичким инструментима 
МК. 1.4.4. учествује у одабиру музике 
за дати жанровски и историјски 
контекст. 
Напредни ниво 
У области Музичко стваралаштво 
ученикуме да: 
МК. 3.4.1. осмишљава пратеће 
аранжмане за Орфов 
инструментаријум и друге задате 
музичке инструменте 
МК. 3.4.2. импровизује и/или компонује 
мање музичке целине(ритмичкеи 
мелодијске)у оквиру различитих 
жанрова и стилова 
МК. 3 4.3. осмисли музику за школску 
представу, приредбу или перформанс 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе 
Наставни облици 

рада 
Наставана средства 

1. Вербалне методе (монолошка и дијалошка) 
2. Решавање проблема-хеуристички приступ 3. 
Рад на тексту, писани и графички радови 4. 
Демонстративна метода 5. Практични рад и 
радионица 6. Игровне активности 7. 
Истраживачки рад ученика 8. Комбиновани рад 

фронтални, 
групни, рад у 
паровима, 
индивидуални и 
комбиновани 

текстуална (штампани и писани текстови-уџбеник, приручник и сл.), визуелна 
(фотографије, цртежи, симболи), аудитивна (музички и тонски записи, шумови у 
природи, звучни ефекти-компакт диск), аудио-визуелна (филмови, дијафилмови, 
видео пројекције, ТВ емисије, настава уз помоћ рачунара-презе 
нтације,пројекти,игрице), мануелна (музички инструменти, метроном, материјали 
који производе звук), помоћно-техничка (столице, клупе, разноврсне табле)  

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ 
ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

-организује наставни процес 
-поставља ( логичка ) 
питања 
-демонстрира уметничка 
дела 
-коригује 
-даје практичне инструкције 
са повратном 
информацијом како би се 
исправиле грешке 
 -прати напредак ученика  
(посматрање ангажованости 
на часу, ученички радови и 
продукти ученичких 
активности, усмено 
испитивање, разговор са 
учеником) 
-развија интересовања 
ученика за музику 

-пева 
-свира 
-изводи песме 
одговарајуће 
тежине 
-изражава се 
покретом и 
кретањем 
-изражава 
сопствено 
искуство 
-ствара музику 
на основу 
датог текста 
-импровизује 
музику и 
покрете 
-упознаје 
уметничку и 
народну музику 

позитивне стране или 
проблеми у 
реализацији часа и 
корекције за будуће 
планирање наставне 
јединице (да ли је циљ 
часа јасно исказан, да 
ли је усаглашен са 
избором садржаја, да 
ли избор метода 
одговара 
постављеном циљу, 
постоји ли повезаност 
са претходним 
градивом, да ли су 
задаци примерени 
узрасту ученика, да ли 
избор метода 
обезбеђује активност 
и пажњу свих ученика, 
каква је клима у 
одељењу...) 

– српски језик: говорна вежба – разговор о млађем брату или сестри 
– физичко васпитање: играње кола                   
- ликовна култура: Боје, Основне боје, Изведене боје, Топле и хладне боје,  
– физичко васпитање: савлађивање елемената игре  
– српски језик: композиција на текст познатог песника                                          
– математика: сабирање нотних вредности                                                         
– српски језик: читање и анализа песама  – српски језик: бајка, брзалице,        
– српски језик: обрада песама о Новој години                                                           
– српски језик: писање поруке – српски језик: обрада песама о зими, Свети 
Сава као просветитељ                          
– ликовна култура: сликовито представљање музичког појма,илустрација 
Божића и Нове године, прављење  украса, цртањефигура у покрету,цртање 
животиња,осликавање јаја 
 – математика: римски бројеви                              
 – српски језик: абецеда                                 
 – српски језик: народне умотворине, народна и уметничка књижевност и 
богаћење речника – ликовна култура: цртање виолине 
– српски језик: обрада песама о пролећу  
– природа и друштво: царство животиња – фауна 
– физичко васпитање:  марширање, вежбе загревања у ритму 4/4  
– српскијезик:реченице, дијалог, управни говор, препричавање                                     
– природа и друштво: моја домовина    – српски језик: народне обичајне 
песме, драматизација, о Вуку Караџићу и очувању народне баштине                          
– природа и друштво: прошлост српског народа: симболи државе ,годишња 
доба,историјски садржаји,државни симболи,празници,обичаји,8.март,природа 
и животиње у природном окруже 
Веронаука; Народна традиција 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Четврти                   Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ               Годишњи фонд часова: 108                           Недељни фонд часова: 3 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
АТЛЕТИКА   (27) 
-Техника трчања   
- Скок увис   
 -Скок у даљ  
 -Бацање 
  -Штафетно трчање 
    
 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ И 
СПРАВАМА  (36) 
   -Тло 
 -Прескок  
 -Двовисински разбој                
- Греда 
 -Паралелни разбој 
  
 -Вратило 
    
-Кругови  
 -Коњ са хватаљкама 
 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ    
(30) 
Окрети за 180° и 360° 
ослонцем на две и једној 
нози.  
Скокови: високо-далеки 
скок и повезивање са 
галопом.  
Вијача: повезивање 
галопа са дечјим поскоком 
и елементима из 
претходног разреда. 
 
 
 

 
Циљ физичког 
васпитања јесте 
да разноврсним и 
систематским 
моторичким 
активностима, у 
повезаности са 
осталим 
васпитно-
образовним 
подручјима, 
допринесе 
интегралном 
развоју личности 
ученика 
(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 

 
Стицање знања о 
обавезама и 
активностима на 
настави физичког 
васпитања 
 
- Стицање знања о 
положају тела при 
ниском старту и 
његовој примени у 
трчању   стицање 
моторичких умења 
која су као садржаји 
утврђени програмом 
физичког васпитања и 
стицање теоријских 
знања неопходних за 
њихово усвајање;  
 
- усвајање знања ради 
разумева -ња значаја 
и суштине физичког 
васпитања 
дефинисаног циљем 
овог васпитно-
образовног подручја 
 
Стицање знања о 
ефикасности брзог 
трчања применом 
правилног положаја 
тела у ниском старту 
 
 
 
 
 

 
- Подстицање 
раста, развоја и 
правилног држања 
тела 

- Развој и 
усавравање 
моторичких 
способности 

- Утврдити технике 
ходања и трчања 

- Овладати 
техником ниског 
старта 

- Развијати брзину 
кретања и брзину 
кретне реакције на 
задати знак 
(старт) 

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

- усмерени развој 
основних 
моторичких 
способности,  
првенствено 
брзине и 
координације;  
 
 

 
Формирање 
морално-вољних 
квалитета 
личности 
 
 
 
Стварање услова 
за социјално 
прилагођавање 
ученика на живот 
и рад у колективу 
 
 
 
Стицање и 
развијање свести 
о потреби  
чувања здравља 
и заштити 
природе и 
човекове 
средине. 
 
 
 
Задовољавање 
социјалних 
потреба за 
потврђивањем, 
групним 
поистовећива -
њем и сл. ;  
 
 
 
 

 
ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА 
Основни ниво 
ФВ1.1.1.Правилно изводи вежбе 
на тлу       ФВ1.1.1Изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди или 
замишљеној линији 
ФВ1.1.1Изводи све облике 
природних кретања у складу са 
предвиђеним планом и 
програмом 
Средњи ниво 
 ФВ1.2.1Вешто изводи 
разноврсне форме природних 
облика кретања предвиђене на 
греди, тлу и са круговима 
ФВ1.2.2.Правилно изводи 
сложеније вежбе обликовања на 
разбоју      ФВ1.2.3.Правилно 
изводи варијанте штафетног  
трчања 
Напредни ниво 
ФВ1.3.1Правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на греди 
ФВ1.3.2 Зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
такмичењу 
ГИМНАСТИКА 
Основни ниво 
ФВ2.1.1Правилно изводи вежбе 
из ритмичке гимнастике 
ФВ2.1.2.Зна називе вежби и 
основе тренинга, пружа прву 
помоћ 
Средњи ниво 
.ФВ2.2.1Правилно изводи вежбу 
са реквизитима 
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Лопта: бацања и хватања 
повезати са равнотежама, 
окретима и скоковима и 
допунити обавезни састав 
из трећег разреда овим 
елементима.  
Обруч: замаси у бочној и 
чеоној равни са 
прехватањем и ниским 
избацивањем из руке у 
руку у месту и кретању 
(кораком, трчећи кораком 
и дечјим поскоком).  
Плесови: Српско коло. 
Једно коло из краја у којем 
се налази школа. 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ (15)     
 
 
       
 МИНИМАЛНИ 
ОБРАЗОВНИ ЗАХТЕВИ: 
   -Вежбе на тлу 
  -Прескоk.   
-Греда - ниска, шведска 
клупа 
  
  -Вратило - нижа притка 
разбоја 
 
-Здравствено васпитање 
ОСНОВИ  СПОРТСКИХ 
ИГАРА 
   -Рукомет 
   -Кошарка 
   -Одбојка 
   -Фудбал 
 
 
 
  
 
 

 
 
- Стицање знања о 
правилним покретима 
тела ради жељеног 
усмеравања реквизита 
 
- Стицање знања о 
манипулацији лопте 
стопалом 
 
Стицање знања о 
начину балансирања 
лоптом у одручењу 
 
-Стицање знања о 
ефикасности примене 
ниског старта у брзом 
трчању 
 
Стицање знања о 
значају приме -не 
правилне технике у 
игри 
 
- Стицање знања о 
значају прецизности и 
манипулативне 
спретности у игри 
 
- Стицање знања о 
техници извођења 
скока у даљ згрчном 
техником 
 
- Стицање знања о 
утицају згрчне технике 
на даљину доскока 
 
- Стицање знања о 
кореографији 
народног кола 
 
-Стицање знања о 
вештини вођења 
лопте / играња кола 

 
 

- усмерено стицање 
и усавршавање 
моторичких умења 
и навика 
предвиђених 
програмом 
физичког 
васпитања;  

- примена стечених 
знања, умења и 
навика у 
сложенијим 
условима (кроз 
игру, такмичење и 
сл.) 

- Развијати 
спретност и осећај 
за просторно и 
временско 
кретање 

- Развијати 
координацију 
покрета рукама и 
целим телом 

- Развијати 
манипулативну 
спретност ученика 

- овладати 
елементима 
технике фудбала , 
додавања  
 
лопте ногом  

- Развијати 
спретности ногу и 
јачање мишића 

- Развијати смисао 
за креативан 
ритмички израз 

- Јачање мишића 
ногу  и 
побољшање 
њихове 
експлозивне снаге 

 
 
- естетско 
изражавање 
кретњом  
 
 
 
- Развијати осећај 
за колективизам 
и поштовање 
правила и улоге у 
игри 
 
 
 
Васпитавати 
свесну 
дисциплину 
 
 
 
Развијати 
такмичарски дух 
ученика 
 
 

 
 
Напредни ниво 
.ФВ2.2.2.Правилно изводи 
самостални састав без и са 
реквизитима из ритмичке 
гимнастике и учествује на 
такмичењу 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ШТАФЕТНЕ 
ИГРЕ 
Основни ниво 
ФВ2.3.1Игра спортску игру 
примењујући основну технику, 
неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање 
других ФВ2.3.2.Зна функцију игре, 
основне појмове, неопходна 
правила, основне принципе 
тренинга 
Средњи ниво 
  ФВ2.3.3.Игра спортску игру 
примењујући виши ниво технике, 
већи број правила ФВ2.3.4. Зна 
функцију и значај спортске игре, 
већи број правила 
Напредни ниво 
 ФВ2.3.5.Игра спортску игру 
примењујући сложене елементе 
технике, испуњавајући тактичке 
задатке 
1. ОСНОВНИ НИВО 
Следећи искази описују шта 
ученик/ученица зна и уме на 
основном нивоу. 
1.1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У 
ВЕШТИНАМА 
У подобласти СПОРТСКЕ 
ИГРЕученик/ученица: 
ФВ.1.1.1. игра спортску игру 
примењујући основну технику, 
неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање 
других 
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Здравствено васпитање 
   -физичка форма,  
- лична хигијена и хигијена 
здравља,  
- правилна исхрана,  
- правилан ритам рада и 
одмора,  
- прва помоћ 
 
 -СЛОБОДНЕ 
АКТИВНОСТИ 
-АКТИВНОСТИ У 
ПРИРОДИ 
-ШКОЛСКА И ДРУГА 
ТАКМИЧЕЊА 
 
-ИЗАБРАНЕ СПОРТСКЕ 
ГРАНЕ 

 
 
-Стицање знања о 
начинима 
шутирања/бацања 
лопте у разне циљеве 
из места и кретања  
 
Стицање знања о 
значају кретних радњи 
за исход игре 
 
Стицање знања о 
начину правилног и 
безбедног извођења 
колута напред и  
назад 
 
Стицање знања о 
правилном и 
безбедном извођењу 
летећег колута 
 
Стицање знања о 
начину правилног и 
безбедног извођења 
разношке прескоком 
 
Стицање знања о 
правилном поступку 
извођења става о 
шакама 
 
Стицање знања о 
примени научених 
вежби на тлу  
 
Стицање знања о 
начинима 
савладавања 
препрека применом 
различитих облика 
природног кретања 
 
 
 

 
  

- Проширивање 
могућности 
кретања згрчном 
техником скока 
удаљ из залета 

- Усавглашавање 
покрета са ритмом 

- Подстицање 
раста, развоја и 
утицање на 
правилно држање 
тела 

- Усмерени развој 
основних 
моторичких 
способности, 
првенствено 
брзине и 
координације 

- Развијање 
прецизности и 
осећаја за 
просторне 
релације 

- Развијање 
сналажљивости и 
одважности 

- Развијати кретну 
иницијативност 

- Развијати осећај 
оријентације у 
простору и 
координације 

- Повећавати 
покретљивост 
кичменог стуба и 
кукова 

- Овладати 
колутањем у 
сложенијим 
условима 

- Овладати летећим 
колутањем 
 

 
 
ФВ.1.1.2. зна функцију спортске 
игре, основне појмове, неопходна 
правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 
У подобласти 
АТЛЕТИКАученик/ученица: 
ФВ.1.1.3. правилно трчи 
варијантама технике трчања на 
кратке, средње и дуге стазе и 
мери резултат 
ФВ.1.1.4. зна терминологију, 
значај трчања, основе тренинга и 
пружа прву помоћ      ФВ.1.1.5. 
зна правилно да скаче удаљ 
згрчном варијантом технике и 
мери дужину скока 
ФВ.1.1.6. зна терминологију, 
основе тренинга и пружа прву 
помоћ 
ФВ.1.1.7. зна правилно да скаче 
увис варијантом технике 
маказице 
ФВ.1.1.8. зна терминологију, 
основе тренинга и пружа прву 
помоћ 
ФВ.1.1.9. правилно баца куглу из 
места и мери дужину хица 
ФВ.1.1.10. зна правила за 
такмичење, сигурносна правила, 
влада терминологијом, основама 
тренинга и пружа прву помоћ 
У подобласти ВЕЖБЕна 
справама и тлу ученик/ученица 
правилно изводи основне вежбе и 
комбинације на справама и тлу, 
чува и помаже, поштује 
сигурносна правила: 
ФВ.1.1.11. ученик/ученица 
правилно изводи вежбе на тлу 
ФВ.1.1.12. ученик/ученица 
правилно изводи прескоке 
ФВ.1.1.13. ученик/ученица изводи 
вежбе и комбинације вежби на 
греди  
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Стицање знања о 
начину извођења 
вежби на разбоју 
 
Стицање знања о 
техници: извођења 
виса узнетог на 
дохватним круговима / 
ходања и трчања по 
ниској греди 
 
Стицање знања о 
техници: извођења 
виса завесом о 
потколено на  
дочелном 
вратилу/извођења 
састава на ниској 
греди 
 
Стицање знања о 
начину извођења 
валцер корака 
Стицање знања о 
начину извођења  
гимнастичког вишебоја 
/ мачјег скока и скока 
маказице 
 
Стицање знања о 
начину коришћења 
гимнастичких справа и 
кратке вијаче 
 
Стицање знања о 
начину извођења 
окрета и двоструког 
окрета 
 
Стицање знања о 
значају физичког 
вежбања на јачање 
организма 
 

 
 

- Овладати прескок 
разношком 
Увежбавање 
извођења става о 
шакама 

- Развијање снаге 
мишића целог 
тела, а нарочито 
мишића руку и 
раменог појаса 

- Развијање 
спретности и 
равнотеже 

- Оспособљавање 
ученика за 
превазилажење 
различитих врста 
препрека 

- Развијати смисао 
за прецизно и 
естетско кретно 
изражавање и  
моторичко  
памћење 

- Развијати 
спретност и 
гипкост тела 

- Проширивати 
кретно искуство 
елементима 
вежби на разбоју, 
упорима и 
висовима 

- Проширивати 
кретно искуство 
елементима 
вежби на 
дохватним 
круговима, 
упорима и 
висовима 

 
 
 

 
 
ФВ.1.1.14. ученица правилно 
изводи основне вежбе на 
двовисинском разбоју 
ФВ.1.1.15. ученик правилно 
изводи основне вежбе на коњу са 
хватаљкама 
ФВ.1.1.16. ученик правилно 
изводи основне вежбе на 
круговима 
ФВ.1.1.17. ученик правилно 
изводи основне вежбе на 
паралелном разбоју 
ФВ.1.1.18. ученик правилно 
изводи основне вежбе на вратилу 
ФВ.1.1.19. зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 
У подобласти ПЛЕС 
ученик/ученица: 
ФВ.1.1.20. се успешно креће у 
ритму и темпу музичке пратње у 
простору основним облицима 
кретања (ходање, трчање) 
У подобласти 
РИТМИЧКАГИМНАСТИ-КА 
учениk-ца: 
ФВ.1.1.21. правилно изводи 
основне вежбе из ритмичке 
гимнастике 
ФВ.1.1.22. зна називе вежби и 
основе тренинга, пружа прву 
помоћ 
У подобласти 
ПЛИВАЊЕученик/ученица: 
ФВ.1.1.23. плива и поштује 
правила самоспасавања и 
безбедности око и у воденој 
средини 
У подобласти ВЕЖБЕ 
ОБЛИКОВАЊА ученик/ученица: 
ФВ.1.1.24. правилно изводи 
најмање један комплекс вежби 
обликовања и приказује вежбе за 
поједине делове тела 
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Стицање знања о 
начинима 
поспешивања снаге 
мишића 
 
Стицање знања о 
техници правилног и 
безбедног извођења 
прекорачне технике 
скока 
 
Стицање знања:  о 
вештини вођења 
лопте при праћењу и 
ометању пара   
 
Стицање знања о 
начину одузимања 
лопте противнику у  
 
фудбалу/ начинима 
извођења ритмичког 
креативног плеса 
 
Стицање знања о 
начинима вођења 
лопте у дриблингу/ 
манипулације обручем 
по такту на различите 
начине 
 
Стицање знања о 
значају правилног 
држања тела за 
здравље 
 
Стицање знања о 
техници извођења 
колута напред преко 
лопте до чучња 
 
 
 

 
 
- Обучавати 
ученице за 
ходање и трчање 
по ниској греди 
Увежбавање 
валцер корака 

- Јачање мишића 
ногу 

- Изражавање 
осећаја за ритам 
кретњом 

- Проширивати 
кретно искуство 
елементима 
вежби 
гимнастичким 
справама 

- Обучавати 
ученице за 
прескакање кратке 
вијаче 

- Оспособљавање 
ученика за 
извођење окрета  

- Проширивати 
кретно искуство 
новом техником 
скока увис 

- Развијати 
спретност и снагу 
одраза 
Утврђивање 
вештине вођења 
лопте у 
сложенијим 
условима  

- Развијање 
способности 
ритмичког и 
естетског кретног 
изражавања уз 
примену 
реквизита 

 

 
 
ФВ.1.1.25. зна утицај и значај 
вежби обликовања за организам,  
познаје поделу вежби 
обликовања и њихову 
терминологију, и функцију 
појединих вежби у комплексу 
1.2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ 
У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ ученик/ученица зна: 
ФВ.1.2.1. смисао Физичког 
васпитања 
ФВ.1.2.2. утицај физичког 
вежбања 
ФВ.1.2.3. основне појмове везане 
за физичко вежбање 
ФВ.1.2.4. безбедност током 
вежбања 
ФВ.1.2.5. основна правила 
спортских игара 
 ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ 
ВЕЖБАЊА 
У области ВРЕДНОВАЊЕ 
ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА 
ученик/ученица: 
ФВ.1.3.1. испољава позитиван 
став према физичком вежбању у 
свакодневном  животу 
ФВ.1.3.2. испољава 
заинтересованост за физичко 
вежбање 
ФВ.1.3.3. доказује се кроз 
физичко вежбање 
ФВ.1.3.4. испољава позитиван 
став према сарадњи са другима у 
реализацији  
различитих задатака физичког 
васпитања 
2. СРЕДЊИ НИВО 
ОСПОСОБЉЕНОСТ У 
ВЕШТИНАМА 
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Стицање знања о 
значају спретности и 
брзине у извођењу 
кретњи током игре 
 
Стицање знањеа о 
начину извођења 
колута напред до 
чучња и везаног 
колута назад 
 
Стицање знања о 
начину синхронизације 
покрета у извођењу 
валцер корака у пару 
 
Стицање знања о 
примени прескакања у 
игри 
Стицање знања о 
техници вођења лопте 
руком,ногом 
 
Стицање знања о 
начину заустављања 
лопте ногом 
Стицање знања о 
начину хватања и 
додавања лопте  
 
Стицање знања о 
најважнијим, основним 
правилима игре 
рукомета 
 
Стицање знања о 
начинима одржавања 
личне хигијене  
 
Стицање знања о 
важности кондиције за 
трчање на дуге стазе 
 
 
 

 
- Правилно држање 
тела у седећем 
положају за време 
часа 

- Правилан ход и 
положај тела при 
ходу 

- Утврђивати 
технику високог 
старта 

- Повећање скочног 
одраза 

- Увежбавати 
манипулативну 
спретност 
вођењем лопте 
руком 

- Комбиновати 
различите облике 
кретања у низу 
Увежбавати 
одржавање личне 
хигијене у школи 
(прање руку, 
одржавање 
хигијене одеће). 

- Овладати 
техником 
заустављања 
лопте ногом 

- Усвајање 
основних правила 
шутирања лопте 
из места и 
вођења. 

- Усвајање 
основних правила, 
технике и корака у 
рукомету 

 
 
 
 
 
 

 
У подобласти СПОРТСКЕ  
ИГРЕученик/ученица: 
ФВ.2.1.1. игра спортску игру 
примењујући виши ниво технике, 
већи број правила, једноставније 
тактичке комбинације и уз висок 
степен сарадње са члановима 
екипе изражава сопствену 
личност уз поштовање других 
ФВ.2.1.2. зна функцију и значај 
спортске игре, већи број правила, 
принципе и утицај тренинга 
У подобласти 
АТЛЕТИКАученик/ученица: 
ФВ.2.1.3. правилно изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања 
ФВ.2.1.4. зна правилно да скаче 
удаљ варијантом технике увинуће 
ФВ.2.1.5. зна правилно да скаче 
увис леђном варијантом технике 
ФВ.2.1.6. правилно баца куглу 
леђном варијантом технике 
ФВ.2.1.7. зна правила за 
такмичење 
ФВ.2.1.8. учествује на такмичењу 
у једној атлетској дисциплини 
У подобласти ВЕЖБЕ НА 
СПРАВАМА И ТЛУ 
ученик/ученица, на справама на 
којима вежба и на тлу: 
ФВ.2.1.9. ученик/ученица 
правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на тлу 
ФВ.2.1.10. ученик/ученица 
правилно изводи згрчку 
ФВ.2.1.11. ученица правилно 
изводи вежбе и комбинације 
вежби на греди 
ФВ.2.1.12. ученица правилно 
изводи вежбе и комбинације 
вежби на двовисинском разбоју 
ФВ.2.1.13. ученик правилно 
изводи вежбе и комбинације 
вежби на коњу са хватаљкама 
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Стицање знања о 
важности поштовања 
правила игре 
 
Стицање знања о 
начинима слеђења и 
ометања пара као 
елементима фудбала 
 
Стицање знања о 
примени  
елемената фудбала у 
ситуацији коју намеће 
игра 
 
Стицање знања о 
начинима одузимања 
лопте у фудбалу 
 
Стицање знања о 
естетици извођења 
ритмичке вежбе 
обручем 
 
Стицање знања о 
начинима дриблинга у 
фудбалу 
 
Стицање знања о 
могућностима 
креативног ритмичког 
изражавања покретом 
 
Стицање знања о 
правилима кошарке и 
начину игре 
 
Стицање знања о 
утицају правилне 
исхране на здравље и 
снагу организма 
 
 
 
 

 
- Проширивање 
кретног искуства 
новим 
контролисаним 
обликом кретања,  
који се у 
практичном 
животу може 
искористити за 
ублажавање пада 
напред 

- Развијање 
издржљивости 
трчањем на дуже 
стазе 

- Овладавање 
кретањем у 
фудбалу приликом 
вођења лопте и 
ометања 
противника 

- Усавршавање 
кретног ритмичког 
овладавања 
коришћењем 
обруча 

- Даље овладавање 
елементима 
технике фудбала у 
условима које 
намеће игра и 
такмичење 

- Овладавање 
правилима и  
техником кошарке 
у условима које 
намеће игра и 
такмичење 

- Упознавање 
основних начела 
правилне исхране 

 
 
 
 

 
ФВ.2.1.14. ученик правилно 
изводи вежбе и комбинације 
вежби на круговима 
ФВ.2.1.15. ученик правилно 
изводи вежбе и комбинације 
вежби на паралелном разбоју 
ФВ.2.1.16. ученик правилно 
изводи вежбе и комбинације 
вежби на вратилу 
ФВ.2.1.17. зна мере сигурности, 
чување и помагање, називе 
вежби и основе организације 
рада 
У подобласти 
ПЛЕСученик/ученица: 
ФВ.2.1.18. повезује просторно и 
временски плесне елементе у 
целину, изводи и реализује 
најмање један одабрани дечији 
плес 
ФВ.2.1.19. влада основном 
терминологијом, препознаје и 
разликује друштвене и народне 
плесове 
У подобласти РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА ученица: 
ФВ.2.1.20. правилно изводи 
вежбу са реквизитима 
У подобласти ПЛИВАЊЕ 
ученик/ученица: 
ФВ.2.1.21. плива једном од 
техника спортског пливања, 
поседује вештину самопомоћи у 
води и безбедног понашања у и 
око водене средине 
У подобласти ВЕЖБЕ 
ОБЛИКОВАЊА ученик/ученица  
ФВ.2.1.22. правилно изводи и 
показује више комплекса вежби 
обликовања без и са реквизитима 
ФВ.2.1.23. зна принципе 
састављања комплекса вежби 
обликовања и дозирање 
оптерећења. 
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Стицање знања о 
физичком 
напредовању ученика 
мерењем телесне 
тежине и телесне 
висине 
 
Стицање знања о 
експлозивној  
снази мишића руку и 
раменог појаса 
 
Стицање знања о 
манипулативној 
спретности и брзини 
кретне реакције 
бацањем лопте са 
одбијањем од зида и 
хватањем за 15 
секунди 
 
Стицање знања о 
начину провере 
мишићне снаге руку 
издржајем у згибу 
Стицање знања о 
правилима нове 
тимске игре –  одбојке 
Увежбавати усвојена 
знања о правилима 
игре и позицијама 
играча у одбојци 
Стицање знања о 
важности кретања и 
игре за здравље 
човека 

 
- Увежбавати 
бацање 
медицинке 

- Јачати мишиће 
целог тела, а 
нарочито руку и 
раменог појаса 

 
- Увежбавање 
бацања и  
хватања лопте 
одбијене од зида 
 

- Развијати 
спретност и 
брзину кретне 
реакције 
Увежбавање 
издржаја у згибу 

 

 
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ 
У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ ученик/ученица зна: 
ФВ.2.2.1. терминологију 
ФВ.2.2.2. основе тренинга 
ФВ.2.2.3. да дозира оптерећење 
током вежбања 
Област ОСПОСОБЉЕНОСТ У 
ВЕШТИНАМА чине савладани 
садржаји програма Физичког 
васпитања у Спортским играма 
(кошарка, одбојка, рукомет или 
фудбал), Атлетици (трчање, 
скокови, бацање), Вежбама на 
справама и тлу (тло, прескок, 
греда, двовисински разбој, 
кругови, коњ са хватаљкама, 
вратило, разбој), Плесу, 
Ритмичкој гимнастици, Пливању, 
Вежбама обликовања . 
Област ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ чине појмови који 
се користе у физичком вежбању, 
знања о основним принципима 
вежбања и правила спортских 
игара и индивидуалних спортова. 
Област ВРЕДНОВАЊЕ 
ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОД 
СТРАНЕ УЧЕНИКА чине 
уверења, ставови и вредности 
које ученик поседује  о физичком 
вежбању и Физичком васпитању.. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

-метод живе речи, 
 -практични прикази задатка од стране учитеља 
или ученика старијих разреда 
- прикази пригодних садржаја путем слика, скица 
и видео-технике 
- Демонстративна, метода практичних радова, 
вербална 

Фронтални рад,  групни,  
индивидуални, рад у пару 

-лопта,ластиш, креда, метар, конзерве, штапићи, кошаркашке 
лопте, ЦД или инструмент за наставника  (Тасино 
коло,валцер,Моравац), нотни запис, чуњеви, голови за мини 
фудбал, струњаче,балони,козлић,конопац за пењање, ниска греда, 
оквир шведског сандука, шведска клупа, козлић, медицинка 
кошаркашка лопта, разбој, дохватни кругови, вратило,мотка за 
прескакање.припремљени текстови, интернет, лопта за рукомет, 
слике,  ППТ презентација, 
вага, висиномер,штоперица,модел метра, одбојкашка лопта, 
конопац за надвлачење 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

-организује наставни процес                 -сваког ученика 
усмерава на оне програмске садржаје у часовној, 
ванчасовној и ваншколској организацији рада који 
одговарају његовим индивидуалним интересовањима и 
могућностима            -ученицима пружају потребне 
информације у вези са конкретним задатком 
-Ученицима, који услед ослабљеног здравља, смањених 
физичких или функционалних способности, лошег 
држања тела и телесних деформитета не могу да прате 
обавезни програм, обезбеђује корективно-педагошки 
рад, који се реализује у сарадњи са одговарајућом 
здравственом установом 
-упућују ученике да у слободно време самостално 
вежбају, јер се садржаји у највећој мери савладавају 
само на часу физичког васпитања 
-ствара радну и ведру атмосферупрати ток рада и 
указује на грешке 
- објашњава које садржаје су увежбавали и у којој мери 
су их савладали                                              -пригодним 
речима треба да процену рада током протеклог часа и 
ученике упозна са наредним садржајем                                                  
-похваљује и истиче добре примере извођења и рада и 
одговорности 

 

-посматра 
-описује 
-процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-изводи вежбеде 
-изражава се покретом и 
кретањем 
-игра 
-трчи, скаче, баца, 
игра,... 

 

позитивне стране или проблеми у 
реализацији часа и корекције за 
будуће планирање наставне 
јединице (да ли је циљ часа јасно 
исказан, да ли је усаглашен са 
избором садржаја, да ли избор 
метода одговара постављеном 
циљу, постоји ли повезаност са 
претходним градивом, да ли су 
задаци примерени узрасту ученика, 
да ли избор метода обезбеђује 
активност и пажњу свих ученика, 
каква је клима у одељењу...) 

Српски  језик           
                  
Природа и друштво 
 
Музичка култура 
 
Математика 
 
Грађанско васпитање 
 
Народна традиција 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 
Разред: Четврти                      Наставни предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА                Годишњи фонд часова: 36                              Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

Задаци наставног предмета 
Исходи ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
Тема: Традиционални 
облици транспорта и 
транспортна средства  
(14) 
 
 
- сувоземни унутрашњи 
саобраћај (пешачки 
саобраћај, колски 
саобраћај,  занимања у 
сувоземном саобраћају);  
- трасирање, изградња и 
одржавање путева;  
- пратећи објекти (ханови, 
караван - сараји...);  
- значајни путеви у 
прошлости;  
- поштански саобраћај 
(голубови писмоноше, 
писмоноше - татари, 
телали...);  
- саобраћај на води 
(транспорт водом, од 
балвана до брода, прелаз 
преко воде - брвно, скела, 
корпе, мостови...) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Увођење најмлађих 
нараштаја у 
традицијску културу 
кроз одговарајућу 
наставу усмерену на 
ревитализацију 
традиције, један је од 
начина да се спречи 
убрзано одумирање 
многих важних 
елемената 
традицијске културе и 
њихов нестанак из 
праксе, односно из 
самог живота.  
 
Правилним, 
одмереним и 
правовременим 
пласирањем 
информација о 
народној традицији 
постижу се и многа 
друга добра, као што 
су стицање свести о 
себи самом и свом 
месту у свету сличних 
и различитих, 
формирање 
представе о 
континуитету и 
укорењености и сл.  
 
 
 
 
 

 
-Упознавање ученика са 
народним успаванкама које 
су део наше народне 
књижевности            
 -Да ученици науче шта је 
повојница и који народни 
обичаји су везани за тај 
догађај; 
- Да ученици упознају обичај 
крштења, лепоту и значај 
тог обичаја; да схвате како 
се именом чува традиција, 
порекло и идентитет свога 
народа. 
- Да ученици науче да је кум 
особа која детету даје име, 
да се кум изузетно поштује 
и да је кумство највеће 
духовно сродство које негује 
наш народ. 
- Упутити ученике у облике 
транспорта и како се 
транспорт развијао кроз 
време; направити поређење 
са савременим начинима 
транспорта. 
-Упознати ученике да у 
нашем народу постоји 
култно дрво „запис”; 
упознати обичаје везане за 
запис; када се запис 
обилази и циљ тог догађаја; 
зашто се ове поворке зову 
литије или крстоноше 
 
 
 

 
-неговање љубави 
према нашој народној 
лирици, развијање 
говорне културе, 
уочавање нежности у 
љубави мајке према 
детету 
- подстицање ученика 
да у својој средини 
прикупљају и записују 
народне обичаје, да их 
и сами прихватају, 
примењују и негују. 
-Целокупна и 
дуготрајна акција 
сакупљања предмета 
из прошлости треба да 
помогне ученицима да 
што боље схвате 
живот наших предака. 
Треба да науче називе 
тих предмета, њихову 
употребну вредност, 
машту, креативност и 
смисао за лепо оних 
који су их правили. 
Овај час посветити 
сређивању и 
аранжирању тих 
предмета који ће 
учитељу бити од 
користи на часовима 
народне традиције 
 
 
 
 

 
Усвајање 
елементарних знања 
о:  
-разлици између 
фолклорног и 
актуелног окружења, 
и то кроз:  
 
- упознавање са 
основним 
фолклорним 
текстовима (бајке, 
легенде, приче, 
песме, пословице);  
- упознавање са 
дечјим фолклором 
(игре и кратке 
текстуалне форме 
као што су 
загонетке, 
успаванке, 
разбрајалице итд.);  
- усвајање 
елементарних знања 
о носећим 
наставним мотивима 
(различити за сваки 
разред у првом 
циклусу);  
годишњем циклусу, 
и то кроз познавање: 
 
 
 
 
 
  

 
Обрађујући 
садржаје из облати 
народне традиције  
4.разреда, ученици  
ће, сходно своме 
узрасту, моћи да 
стекну одређена 
знања и представе 
о богатству наше 
прошлости и лепоти 
наше културе, 
језика, обичаја и 
веровања. 
 
У четвртом разреду 
наставни програм 
из ове области 
проширује се новим 
темама. То су:  
 
Традиционални 
облици транспорта 
и транспортна 
средства и  
 
Народни музички 
инструменти.  
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Тема: Народни музички 
инструменти  (14) 
  
- врсте народних музичких 
инструмената (гусле, 
фрула, гајде, свирала од 
сламе, свирала од перја 
црног лука, пиштаљка од  
врбове гране, "виолина" 
од кукурузовине, свирала 
од кукуте, тиква...);  
- материјали од којих су 
израђени музички 
инструменти;  
- улога музичких 
инструмената у 
обележавању годишњег 
циклуса обичаја (обреди и 
празници) и животног 
циклуса обичаја (рађање, 
крштење, свадба, 
испраћај у војску).  
 
 
 
Тема: Носиоци народне 
традиције  (8) 
 
- начини преношења 
народне традиције 
(усмени, писани и 
материјални садржаји);  
- начини чувања 
традицијске културе;  
- науке, установе и 
друштва које се баве 
чувањем и неговањем 
традицијске културе;  
- преношење садржаја 
народне традиције из 
садашњег времена на 
наредна поколења. 
 
 
 
 

Концепција наставе 
овог изборног  
предмета посебан 
нагласак ставља на 
локалну народну 
традицију, чиме се у 
мултинационалној и 
мултиконфесионалној 
средини, каква 
претеже у Србији, 
чувају права и 
особености мањина и 
њихов идентитет.  
 
 
 
Општи циљ:  
Остварити директно 
увођење ученика у 
активности 
ревитализације 
традиције кроз 
непосредно 
упознавање 
материјалне и 
духовне традицијске 
културе свог народа и 
народа у ужем и 
ширем окружењу 

- Да ученици схвате како су 
некада деца проводила 
време, колико је њихов рад 
био користан, а детињство 
маштовито, богато;  како су 
у вештим дечјим рукама 
оживљавале врбове и 
лескове гранчице, стабљике 
бундеве, листови 
разноврсних биљака и 
производили чудесну 
свирку која је испуњавала 
дечји живот. 
- Представити ученицима 
како су у далекој прошлости 
изгледали путеви и који су 
били важни путни правци 
који су тада водили кроз 
Србију 
- Да ученици сазнају ко су 
били путници који су 
путовали нашим 
друмовима; зашто су 
путовали, чиме су се 
бавили 
- Да ученици схвате да су 
пешачење и јахање били 
једини могући начини 
путовања, да уоче 
предности јахања у односу 
на пешачење 
- Да ученици схвате шта су 
каравани и зашто су се 
трговци најчешће кратали у 
караванима; да сазнају коју 
су робу носили и којим 
путним правцима су се 
кретали. 
- Да ученици сазнају ко су 
биле кириџије, шта је био 
њихов посао и колика 
одговорност у том послу. 
 
 
 
 

- Подсетити ученике на 
гостопримство као 
лепу особину српског 
народа; зашто се 
сматрало грехом не 
примити путника у 
кућу?  
- Да ученици схвате 
колики су значај 
некада имале гусле у 
српском народу; како 
су се училе и шириле у 
народу гусларске 
песме. 
- Представити 
ученицима обичаје 
који су се некада 
неговали у 
домаћинским кућама у 
време дочека гостију 
- Да ученици схвате да 
су кочијаши били људи 
„од заната”, да је 
њихов посао био 
признат и важан за све 
путнике и њихов 
пртљаг који је требало 
да се превезе до 
одређеног места. 
- Упознавање ученика 
са дивним народним 
обичајима који су 
некада људе везали у 
свакодневном животу, 
развијати код ученика 
љубав према нашој 
традицији и жељу да 
се обичаји упознају, 
поштују и негују 
- представити им  
лепоту природе која се 
стапа у осећања и 
расположења 
комишара. 
 
 

- основних разлика 
између градског и  
сеоског начина 
живота;  
- основних сезонских 
радова;  
- основних обичајно-
обредних радњи 
везаних за те 
радове;  
- основних и општих 
празника;  
- обичајно-обредних 
радњи везаних за те 
празнике.  
-продубљив-ање 
знања о фолклорним 
празницима, 
биљкама, кући, 
занатима; 
- стицање 
елементарних знања 
о традиционалним 
облицима 
транспорта и 
транспортним 
средствима и 
њиховом значају за 
живот људи на селу 
и у граду;  
- упознавање 
различитих 
народних музичких 
инструмената и 
њихове улоге у 
традицијској култури;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучавањем ових 
тема, ученици ће 
упознати многе, већ 
заборављене, 
облике транспорта 
и транспортних 
средстава као и 
народне музичке 
инструменте са 
пратећим 
фолклорним 
обележјима 
простора и времена 
у којима су настали.  
Тако ће и они моћи 
да разумеју да су 
наши преци водили 
један сасвим 
другачији живот 
који је њима данас 
углавном непознат. 
Поред тога, на 
јасан и непосредан 
начин представиће 
се ученицма  
како се садржаји 
наше народне 
традиције преносе 
са једне на другу 
генерацију. 
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Садржаји : 
 
НА МЛАЂИМА СВЕТ 
ОСТАЈЕ 
НОСИМО, ВУЧЕМО,  
ПРЕВОЗИМО...  
ПУТОВАЊЕ ЈЕ НАЈБОЉЕ 
УЧЕЊЕ 
ПУТ ШИРОК, ВРАТА 
ОТВОРЕНА 
ВЕСЕЛО СРЦЕ КУДЕЉУ 
ПРЕДЕ 
 ШОРОМ ЧЕЗЕ, А 
ДУНАВОМ ЛАЂЕ 
ОД  ДОБОШАРА  ДО 
РАЧУНАРА 
 

- Упознати ученике са овим 
грађевинама које су 
најчешће градили Турци и 
њихов значај за путнике и 
трговце 
- Да ученици сазнају да је 
запрега била  
један од главних начина 
превожењаљуди, робе и 
терета на селу. 
- Да ученици сазнају да су 
чезе и фијакери некада 
били основна превозна 
средства у нашим 
варошима 
- Упознати ученике да су 
рабаџије некада били врста 
занатлија и да је њихов 
посао био значајан за 
путнике и трговце 
- Упознати ученике са 
фрулом инструментом и 
начином свирања на њему. 
- Да ученици упознају гајде, 
овај инструмент, његову 
намену и да препознају 
звуке гајди. 
- Да ученици сазнају на које 
се све начине може прећи 
преко реке. 
- Да ученици сазнају како су 
некада добошари, 
саопштавали народу неке 
важне вести и информације 
- Да ученици сазнају ко су 
били телали и какав је био 
њихов посао 
- Да ученици сазнају ко су 
били татари и каквим 
послом су се бавили 
 

- Да ученици што боље 
упознају наше народне 
обичаје везане за 
свадбе и свадбена 
весеља. 
- да схвате да су 
поруке које су они 
преносили биле много 
значајније од вести 
које су саопштавали 
телали и добошари 
- Представити 
ученицима како су се 
људи некада једни 
другима јављали из 
удаљених места, како 
су честитали празнике; 
обратити пажњу на 
занимљиве сличице и 
кратке, али садржајне 
текстове на њима; 
указати на трајност 
ових малих, али 
драгих успомена 

- упознавање са 
носиоцима народне 
традиције (усменим,   
писаним и 
материјалним);  
- схватање важности 
чувања и неговања 
народне традиције 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

усмено излагање,                                                                 
-разговоре,                                                                       
-демонстрација, 
-текстуална,                                                                    
-објашњавање, 
-самостално излагање ученика, 
-практични радови,                                                            
-слушање музике,                                                          
-извештавање, 

Фронтални 
Индивидуални 
Групни рад                                                              
Рад у пару                                                 
Комбиновани облици  рада 

уџбеник, ЦД, плакат слике, пешкир, цвеће , 
пешкир за крштење, црквени календар са нашим 
народним именима, слике са крштења које су 
ученици донели, помоћни текстови, слике, 
предмети из етно–кутка (обрамица, тестије, 
чабрица), слике, пригодан материјал за праљење 
свирала: стабљика бундеве, лист, врбова 
гранчица, разни предмети из прошлости које су 
ученици пронашли, сакупили и донели у школу, 
разне слике, фотографије, новински чланци, 
ручни радови, делови народне ношње из свога 
краја..., географске карте, слике путника пешака и 
путника јахача,ЦД са гусларским песмама, 
предмети из етно – кутка, дрвца, штапићи, 
картон, лепак, маказе, кора бундеве, ЦД са 
звуцима фруле, фрула, , ЦД са звуцима гајди или 
видео-запис са овим инструментом, школски 
бубањ, разгледнице и честитке из прошлости, 
колаж папир, боје, лепак, маказе... 

 
 
 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Води и усмерава ученике у 
истраживачком раду и сталној 
размени информација у циљу што 
боље спознаје садржаја локалних и 
општих обичаја и обреда, 
организује посете, изложбе, израде 
инструмената;врши корелацију 
садржаја кроз остале предмете где 
је могуће 

Савладавање декоративних 
елемената, обичаја и обреда 
реконструкцијом; упознавање науке, 
установа и друштва који се баве 
неговањем традиције кроз 
етнологију, етномузикологију, 
музеје, етносела и др. 

позитивне стране или проблеми у 
реализацији часа и корекције за 
будуће планирање наставне 
јединице (да ли је циљ часа јасно 
исказан, да ли је усаглашен са 
избором садржаја, да ли избор 
метода одговара постављеном 
циљу, постоји ли повезаност са 
претходним градивом, да ли су 
задаци примерени узрасту ученика, 
да ли избор метода обезбеђује 
активност и пажњу свих ученика, 
каква је клима у одељењу...) 

Српски језик                           
Ликовна култура 
Музичка култура 
Грађанско васпитање 
Математика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Четврти                    Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                        Годишњи фонд часова: 36                    Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

Задаци наставног предмета 
Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1.ПОДСТИЦАЊЕ  
ГРУПНОГ РАДА  
(Подстицање групног 
рада, договарања и 
сарадње са 
вршњацима и 
одраслима) (2) 
 
 
 
 
 
2. ДЕЧИЈА ПРАВА СУ 
УНИВЕРЗАЛНА, 
ЈЕДНАКА ЗА СВЕ (8) 
 
 
 
 
 
3. ЖИВИМ 
ДЕМОКРАТИЈУ, 
ДЕМОКРАТСКА 
ПРАВА (заједно 
стварамо 
демократску 
атмосферу у нашем 
разреду, школи )  (10) 
 
 
 
4. ЖИВИМ 
ДЕМОКРАТИЈУ, 
ДЕМОКРАТСКА 
АКЦИЈА (11) 
 

 
Грађанско 
васпитање – 
сазнање о себи и 
другима 4 (ГВ 4) 
јесте подстицање 
развоја личности и 
социјалног сазнања 
код ученика 
четвртог разреда 
основне школе.  
 
Овај предмет пружа 
могућност 
ученицима да 
постану активни 
учесници у процесу 
образовања и 
васпитања и да 
изграде сазнања, 
умења, 
способности и 
вредности 
неопходне за 
формирање 
аутономне, 
компетентне, 
одговорне и 
креативне 
личности, отворене 
за договор и 
сарадњу, која 
поштује и себе и 
друге. 

 
Задатак овог предмета је да 
образује ученике за 
демократски начин живљења,  
да оспособи ученике да живе 
у заједници,   да негују 
демократске вредности и 
ставове; дечја и људска 
права и слободе 
 – познавање својих права, 
препознавање најважнијих 
категорија дечјих и људских 
права; 
 упознавање с Конвенцијом о 
дечјим и људским правима;  
разумевање односа између 
људских права и демократије, 
мира и развоја  
идентитет - разумевање појма 
идентитет, препознавање 
својих потреба и жеља, 
схватање себе у  друштвеном 
контексту, схватање разлике 
између појединачног и 
групног, мањинског и 
грађанског идентитета 
друштвена одговорност  
– разумевање појма 
одговорности; схватање 
разлике између одговорности 
према себи, другим људима, 
заједници;  
прихватање и уважавање 
различитости  препознавање 
и превазилажење стереотипа 
и предрасуда;  
 

 

Приврженост 
демократским 
начелима и 
поступцима; 
приврженост дечјим и 
људским правима; 
неговање и 
уважавање 
једнакости, правде; 
позивање на 
друштвену  
одговорност, 
плурализам, 
солидарност  
 
 
Приврженост 
ненасилном и 
конструктивном 
решавању проблема;  
 
 
Спремност на 
заступање и заштиту 
својих и туђих права;  
 
 
Спремност на 
преузимање 
одговорности за своје 
поступке;  
 
 
 
 
 

 
Да ученици науче да живе 
заједно кроз поштовање 
права других и кроз 
усвајање и разумевање 
појмова правде, права, 
личне одговорности, 
слободе избора, 
солидарности, као и 
активног учешћа у 
заједници. 
примена појмова – 
примерена употреба 
појмова  у комуникацији;  
критичко мишљење – 
преиспитивање 
утемељености 
информација, поставки и  
ставова;  
јасно изражавање личних 
ставова и мишљења; 
аргументација, заступање 
и анализа ставова и 
мишљења и доношење 
закључака; самостално 
доношење одлука и 
одговорност у 
просуђивању и деловању;  
саосећајна комуникација – 
изражавање својих 
осећања, потреба и 
мишљења; активно 
слушање; разумевање и 
уважавање туђих осећања, 
потреба, ставова и 
мишљења;  
 

 
Да стекну базичне 
способности и 
вештине које су им 
потребне као 
активним 
грађанима 
 
 
 
 
 Да знају своја 
права и 
одговорности, да 
граде моралну 
процену и делују 
као информисани, 
самопоуздани и 
толерантни 
грађани 
 
 
 
 
 
Подстицај за 
развој, адаптацију 
на нове проблеме 
и одговор на нове 
изазове с циљем 
да се унапреди 
квалитет живота 
заједнице у којој 
дете живи. 
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5. ЉУДСКО БИЋЕ ЈЕ  
ДЕО ЦЕЛОГ СВЕТА; 
РАЗВИЈАЊЕ 
ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ 
(3) 
 
 
 
 
 
6.ЕВАЛУАЦИЈА (2) 
 

 
подстицање схватања да је 
различитост сваког појединца 
темељ богатства света;  
једнакост – познавање појма 
једнакости у контексту 
расних, културних, 
националних, верских и 
других разлика; 
право и правда – разумевање 
значења појмова права и 
правде; схватање односа 
између права и правде; 
познавање улоге права у 
стварању појединачне и 
друштвене сигурности; 
познавање основних 
последица непоштовања 
правних норми;  
 мир, сигурност и стабилност 
– разумевање значења појма 
мир; схватање улоге коју 
сарадња и мирно решавање 
сукоба имају за лични и 
глобални развој; познавање 
основних поступака мирног, 
ненасилног, конструктивног 
решавања сукоба; 
тимски рад – принцип 
функционисања тима и улога 
у тиму; схватање разлике 
између функционисања групе 
и тима; 
демократија – познавање 
основних обележја 
демократског процеса и 
разумевање односа између 
демократије и дечјих и 
људских права.  
 

 
Заинтересованост за 
свет око себе и 
отвореност према 
разликама;  
спремност на 
саосећање с другима 
и пружање помоћи 
онима којима је то 
потребно;  
 
 
спремност на 
супротстављање 
предрасудама, 
дискриминацији и 
неправди на свим 
нивоима. 
 

 
умеће истраживања – 
избор, прикупљање, 
критичка анализа и 
провера података из више 
извора као начин 
решавања проблема;  
тимски рад – 
прилагођавање свога 
мишљења групи у циљу 
изналажења заједничког 
решења;  
ненасилно решавање 
сукоба – примена 
саосећајног слушања, 
дијалога; преговарање и 
аргументовано излагање 
усмерено на постизање 
заједничких циљева; 
употреба ја-емпатије и ти-
емпатије  руковођење – 
одговорно управљање 
групом према критеријуму 
опште добробити; учешће  
 
– укључивање у процес 
одлучивања од заједничког 
интереса.  
 
 

 
Ученици стичу 
основно знање о 
дечјим/људским 
правима 
(подучавање о 
људским правима, 
сазнање о пореклу 
и историји људских 
права, питање 
универзалног 
прихватања 
људских права)  
 Развијају ставове, 
способности и 
вештине које им 
омогућују да 
учествују у 
отвореном 
демократском 
друштву, како у 
школи (док су у 
школи), тако и 
касније, у зрелом 
животном добу. 
 
Развијају 
независан начин 
мишљења, 
толеранцију, 
способности 
слушања и 
сарадње с другима  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

 
-  истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),                                                                           
– интерактивне методе (дискусија, расправа, 
преговарање, дијалог, интервју, дописивање и друге 
интерактивне методе),  
– симулацијске методе (игра улога, симулирање 
доношења одлука, симулирање међукултуралних 
односа),  
– игровне методе (драматизација, игре улога из прича, 
игре опуштања),  
– стваралачке методе (олуја идеја, писање писама или 
прилога за новине, обраћање локалној управи или 
ученичком парламенту, израда плаката),  
– приче из дечјег искуства које илуструју проблем и 
намерно су недовршене, отворене, тако да могу да 
подстакну размишљање и саосећање. 

 
– рад у пару,  
– рад у групи,  
– размена у великој групи 
– одељењу,  
– рад целог разреда 
(више одељења),  
– индивидуални рад 

  
радна свеска, пак-папира, фломастери и бојице,  селотејп и 
маказе.                      
 Простор у којем се изводи настава  треба да пружа могућност за 
седење укруг.  
Приручник за наставнике:  
"Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима 4", 
Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2004. 
Препоручена литература за наставнике:  
Ршумовић Љубивоје, Буквар дечјих права, УНИЦЕФ, 1995.  
КОНВЕНЦИЈА УН о правима детета, УНИЦЕФ  
Розенберг М., Језик саосећања, Завод за издавање уџбеника, 
2002.  
Колберг Лоренс, Дете као филозоф морала, у зборнику Процеси 
социјализације код деце, Завод за издавање уџбеника, 1986.  
Дејвид Белами, 101 начин да спасемо земљу, Одисеја, 2004. 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 
Да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да 
стекну самопоуздање, да осете да кроз процес размене с другима 
могу да обогате своју личност и сазнање; 
Да подстиче код ученика развој оних стилова понашања којима се 
штите дечја/људска права и јачају демократски односи у школи;        
 
Да подстиче развој ученика кроз интеракцију и изнутра, стварајући 
когнитивне сукобе који подстичу дечје активно реорганизовање 
сопственог искуства и тако доводе до развојних промена 
Да  буде спреман да подржи ученике када им је тешко да се 
изразе или да слушају и да буде отворен да чује без критиковања 
и процењивања и оно што није у складу с његовим вредностима. 
Подстицајним питањима треба да наведе ученике да сагледају 
ситуацију из друге перспективе, да кроз социо-когнитивни 
конфликт сами реструктурирају своја мишљења и ставове. 
Да  својим понашањем, начином рада и односом према 
ученицима демонстрира (демократске) вредности које жели да 
његови ученици усвоје. 
 

-промишљање, 
 -стављање себе у дату 
ситуацију,  
 -разумевање угла гледања и 
поступака других, 
- налажење конструктивног 
одговора у ситуацијама 
сукоба. 
-посматра 
-описује 
процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-сакупља -ствара  
-игра 

позитивне стране или 
проблеми у реализацији часа 
и корекције за будуће 
планирање наставне јединице 
(да ли је циљ часа јасно 
исказан, да ли је усаглашен 
са избором садржаја, да ли 
избор метода одговара 
постављеном циљу, постоји 
ли повезаност са претходним 
градивом, да ли су задаци 
примерени узрасту ученика, 
да ли избор метода 
обезбеђује активност и пажњу 
свих ученика, каква је клима у 
одељењу...) 

Српски  језик 
Ликовна култура 
Музичка култура                       
Народна 
традиција 
Природа и 
друштво 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Четврти                 Наставни предмет: ВЕРОНАУКА                                Годишњи фонд часова:  36                                       Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

Задаци наставног предмета 

Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 
1. Разговор о програму који ће се остваривати у четвртом 
разреду и о начину рада 
2. Свет је створен да постане Црква 
3. Свет је пропадљив ( смртан ) ако је ван заједнице са 
Богом 
4. Црква-конкретна литургијска заједница 
5. Црква-конкретна литургијска заједница  
6. Литургијско јединство многих људи у Христу 
7. Литургијско јединство многих људи у Христу  
8. Литургијско јединство природе и људи у Христу 
9. Систематизација; разговор о претходној наставној 
целини 
10. Христос као литургијска заједница  
11. Христос као литургијска заједница  
12. Структура Литургије ( епископ, презвитери, ђакони и 
народ ) 
13. Структура Литургије (епископ, презвитери, ђакони и 
народ ) 
14. Црква као икона будућег века ( библијска основа-
народ окупљен око Месије ) 
15. Библијска основа Цркве као иконе будућег века 
16. Црква као икона будућег века ( библијске и 
светоотачке представе Царства Божијег. Царство Божије 
као стварност будућег века ) 
17. Присуство Царства Божијег у Литургији 
18. Систематизација 
19. Првородни грех ( библијска приповест и анализа ) 
20. Првородни грех  
21. Првородни грех као промашај; циљ због кога су човек 
и свет створени 
22. Циљ стварања света и човека  
23. Последица пада ( смрт ) 
24. Последица пада ( смрт )   
 
 
 
 

 
1.Свет је створен да 
постане црква 
Уочавају смисао и значај 
стварања човека. 
Распознају његову улогу у 
свету, јер су у трећем 
разреду махом 
наглашавали значај те 
заједнице.Уочава се значај 
Цркве као заједнице и 
наглашава непроцењива 
улога присуства Божијег 
кроз Цркву у свету, и улогу 
човека у њој.   
 
 
2. Црква као Икона Царства  
Божијег 
Ученици умеју да направе 
разлику између спољњег и 
унутрашњег дела 
св.Литургије.У овом узрасту 
поимају духовну димензију 
Царства Божијег као 
реалног животног простора.  
 
 
3. Првородни грех и његове 
последице 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Црква као 
Литургијска 
заједница 
 
 
-Црква као 
Христос 

 
-схватање 
литургије као 
саставног 
дела живота 

 
-Литургија-
сусрет човека и 
Бога 

 
Схватање 
Литургије и 
елементарн
их обредних 
активности 
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25. Литургијска заједница са Богом-једини начин 
превазилажења смртности природе и човека 
26. Литургијска заједница са Богом-једини начин 
превазилажења смртности природе и човека  
27. Врлина-начин живота у складу са Божијим промислом 
о свету и човеку 
28. Врлина-начин живота у складу са Божијим промислом 
о свету и човеку  
29. Како у себи изграђивати хришћанске врлине 
30. Црква у хришћанској архитектури (основни појмови и 
изглед) 
 31. Црква у хришћанској архитектури (основни појмови и 
изглед)  
32. Црква у хришћанској архитектури ( православни храм 
и литургијска структура ) 
33. Црква у хришћанској архитектури ( православни храм 
и литургијска структура )  
34. Екскурзија у православни манастир  
35. Систематизација 
36. Ми на распусту 

4. Етика и уметност цркве 
извиру из њене Литургије.  
Ученици упознају 
православни храм, начин на 
који се градио храм, када је 
настајао, који је био његов 
значај, ко га је подигао, и  
зашто, а након тога 
препознају значај 
православног храма као 
литургијског простора где је 
Господ, са Светима својим 
увек присутан. По томе је 
храм посебно значајан и 
другачији у односу на било 
коју другу грађевину. 
 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Дијалошка, објашњење,  писани радови, 
текстуалне, демонстративна 

Групни, индивидуални, фронтални, у пару  Уџбеник, дидактички материјал 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
Наставника Ученика 

 
- усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и примену знања 
-постављање занимљивих питања  

 
-посматра 
-описује 
-процењује 
-групише 
-прати 
 

 
позитивне стране или проблеми у реализацији 
часа и корекције за будуће планирање 
наставне јединице (да ли је циљ часа јасно 
исказан, да ли је усаглашен са избором 
садржаја, да ли избор метода одговара 
постављеном циљу, постоји ли повезаност са 
претходним градивом, да ли су задаци 
примерени узрасту ученика, да ли избор 
метода обезбеђује активност и пажњу свих 
ученика, каква је клима у одељењу...) 
 

 
Српски  језик 
Ликовна култура 
Музичка култура                         
Народна традиција 
Природа и друштво 
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ДРУГИ ОБРАЗОВНИ ЦИКЛУС 
 

ПЕТИ РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК ПЕТИ РАЗРЕД 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Пети                         Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК                        Годишњи фонд часова: 180                                  Недељни фонд часова: 5 

    

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ 
 

ФУНКЦИОНАЛНИ 
 

 
I – Језик 74 
II – Књижевност  67 
III - Култура 
изражавања 39 
 
 
ЧУДОТВОРНИ 
СВЕТ  
септембар–октобар 
МА ШТА МИ РЕЧЕ! 
новембар 
ЧЕТИРИ 
ГОДИШЊА ДОБА 
децембар 
У ДАВНА ВРЕМЕНА 
јануар–фебруар 
КОД КУЋЕ ЈЕ 
НАЈЛЕПШЕ 
март 
ЂАЧКО ДОБА 
април 
ЧЕТИРИ 
ГОДИШЊА ДОБА 
мај 
КОД КУЋЕ ЈЕ 
НАЈЛЕПШЕ 
јун 

 
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.  
 

 
упознати 
ученике са 
програмом за 
пети разред и 
планом рада, 
уџбеницима, 
лектиром, 
приручницима; 
 
указати им на 
основне 
задатке 
предмета 
српски језик и 
књижевност, на 
његову 
функцију и 
значај. 
 
оспособљавати 
ученике за 
самостално, 
целовито и 
садржајно 
причање на 
задату тему и 
подићи ниво 
културе 
усменог 
изражавања 
 
 
 

 
побудити 
ученичку 
радозналост и 
љубав према 
језику и 
књижевности;  
 
кроз уметничка 
дела указати 
ученицима на 
праве 
вредности, 
неговати их;  
 
упознати 
ученике са 
традиционалним 
вредностима, 
веровањима, 
навикама, 
различитим 
начинима 
живота – чиме 
се проширују 
сазнања о 
животу и на тај 
начин формира 
личност 
ученика. 
 

 
побудити 
истраживачку 
радозналост 
ученика;  
 
развијати 
критичко 
мишљење;  
 
учити их 
свестраном 
сагледавању, као 
и анализи језика и 
књижевности;  
 
припремати их за 
примену стеченог 
знања кроз 
решавање 
истраживачких и 
проблемских 
задатака;  
 
вештина читања и 
разумевања 
прочитаног, 
писано 
изражавање. 
 

 
-разумеју прочитан текст 
-примењују стечено знање 
-уочавају сличности и разлике између бајки и новела 
-повезују претходно стечена знања из граматике са 
новим појмовима 
-примењују научена правописна правила 
-развијају  машту и авантуристички дух 
-повезују историјску личност и личност књижевника 
-уочавају и повезују различите књ. врсте  
-уочавају сличности и разлике између позоришне и 
драмске уметности 
-развијају правилан однос - разумеју прочитан текст 
-примењују стечено знање 
-повезују претходно стечена знања из граматике са 
новим појмовима  
-примењују научена правописна правила 
-ефикасно комуницирају користећи се разним 
вербалним и визуелним средствима 
-усвајају и изграђују знање 
-примењују и размењују стечена знањапрема 
позоришту 
-разумеју и примењују различите глаголске облике 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

дијалошка, фронтални, Читанка, 

монолошка рад у групама Радна свеска 

текст метода индивидуални ученичке свеске 

комбинована Рад у паровима радни налог 

метода самосталних ученичких радова  табла, креда 

метод наставних листића  интерактивни тестови и креативне слагалице 

  Звучна читанка 5 

  Граматика 
 
 
 
 
 
 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организатор и реализатор 
наставног процеса и 
мултимедијалне наставе 

Слушање Писање 
ЧитањеПрепричавање Рецитовање 
Описивање Усмена драматизација 
Анализирање композиције и ликова 
Игра асоцијација Квиз 

 

течност у излагању, активност на 
часу, повезивање стечених 
знања,богаћење речника. 
разликовање граматичких 
категорија, примена знања у 
комуникацији, самостално усмено и 
писмено изражавање, употреба 
нових сазнања у одређеним 
ситуацијама 

 

 

Ликовна култура, Музичка култура, 
Историја, Географија, Енглески 
језик, Немачки језик, Информатика 

Партнер у педагошкој и афективној 
комуникацији 

Подстиче на размишљање, 
закључивање и развијање критичког 
става  

Мотивише, подржава и развија 
интересовања ученика 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: Пети                                  Наставни предмет: Енглески Језик                      Годишњи фонд часова: 72                                      Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Introduction 

Who are you? (2) 

Утврђивање лексике и 
структура. Развијање 
креативности. Утврђивање 
граматичких и лексичких 
конструкција. 

How much do 
you 
remember? 
Обнављање 
градива из 
претходних 
разреда. 

Развијање 
позитивног 
односа 
према 
давању 
података о 
себи и 
другима, 
проведеном 
распусту и 
сећањима 
на места 
која смо 
посетили. 

Представљање 
себе и других 
људи, 
поздрављање, 
идентификација и 
именовање боја, 
предмета у 
учионици, 
животиња, дана у 
недељи, месеца у 
години, итд 

Ученик треба да примени 
познате речи у комуникацији са 
другима, напише их, уради 
вежбе са познатим 
вокабуларом. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

дијалошка, фронтални, уџбеник 

монолошка рад у групама радна свеска 
текст метода индивидуални ученичке свеске 

комбинована рад у паровима табла, креда, алфабет, вежбанка 
интерактивна   
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организатор и реализатор 
наставног процеса  

слушање, понављање, писање 
читање, рецитовање, певање , 
постављање питања, допуњавање 
реченица 

 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, домаћи задаци, 
усмена провера усвојености градива 
из претходног разреда: спеловање, 
давање информација о себи, 
употреба основних и редних 
бројева, квизови. 

Корелација са предметима српски 
језик, математика, грађанско 
васпитање. демонстрира 

Поставља питања  

Мотивише, подржава и развија 
интересовања ученика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

     Разред: _Пети_                        Наставни предмет: _Енглески Језик_                 Годишњи фонд часова:  _72_                             Недељни фонд часова: _2__  
Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 1 Meeting 

new friends (5) 

Оспособљавање ученика за 
давање података о себи и некој 
особи, везбе изговора и 
обнављање Simple Present 
Tense. 

Обрада нове 
лексике 
везане за 
тему 
упознавањња, 
дружења. 
Употреба 
глагола to be у 
Simple Present 
Tense-у. 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за 
описивање 
себе и других 
особа 

Представљање 
себе и особа из 
окружења, сусрет 
са њима, 
њиховим 
пословима и 
интересовањима 

Ученик треба да научи да 
користи глагол to be у 
различитим ситуацијама: 
представљању, упознавању, 
опису и називу различитих 
професија са употребом 
неодређеног члана. 

 
 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвалн 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес,  
Мотивише ученике,  Развија 
интересовања ученика Помаже 
ученицима,  Показује илустрације, 
даје упутства 

Слушање,  понављање, читање, 
постављање питања, давање 
одговора,  попуњавање података о 
себи и другима 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, писмено 
оцењивање, домаћи задаци, диктати 
са познатим вокабуларом. Употреба 
Simple Present Tense-а глагола бити. 
Употреба назива занимања, 
употреба неодређеног члана уз 
називе занимања, попуњавање 
формулара, чланске карте. Давање 
информација о вршњацима, 
постаљање питања везаних за 
информације о идентитету. 

Корелација са предметима српски 
језик, географија, грађанско 
васпитање. 
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    Разред: _Пети_                           Наставни предмет: _Енглески Језик_                     Годишњи фонд часова:  _72_                       Недељни фонд часова: _2__  
Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 2 School life (4) Утврђивање лексике и 
граматичких структура. 
Вежбање и утврђивање назива 
предмета, бројева, придева 
итд. 

обрада нове 
лексике 
везане за 
живот у 
школи, 
навикама 
везаним за 
сваки дан и 
употреба The 
Simple Present 
Tense-a. 

Развијање 
позитивног 
односа према 
школи, 
школским 
обавезама, 
наставницима, 
навикама; 
културолошке 
разлике 
школског 
система код 
нас и у 
Великој 
Британији. 

Способност 
презентације 
своје школе и 
себе у њој, 
писање писама. 

Примена глагола have и других 
глагола употребом The Simple 
Present Tense-a у 
свакодневном говору, 
комуникацији, опису; 
коришћење назива школских 
предмета и казивање времена 
на сату. 

   

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвалн 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 
 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес,  
Мотивише ученике,  Развија 
интересовања ученика Помаже 
ученицима,  Показује илустрације, 
даје упутства 

Слушање, понављање, 
препознавање граматичких 
конструкција, попуњавање задатака 
у радној свесци 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, писмено 
оцењивање, домаћи задаци, диктати 
са познатим вокабуларом. Писање 
писма, препричавање лекције, 
употреба Simple Present Tense-а, 
казивање времена, писање назива 
предмета, решавање математичких 
задатака. 

Корелација са предметима 
математикиа, српски језик, 
географија, историја, грађанско 
васпитање. 
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Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛ
НИ 

Unit 3 School (5) 

Activities 

Утврђивање граматичких 
структура везаних за Simple 
Present и Present Continuous 
Tense. 

Обрада нове 
лексике везане 
за један дан у 
школи и 
активностима 
тога дана. 
Употреба The 
Present 
Continuous 
Tense-a за 
тренутну 
радњу. 

Развијање 
љубави према 
спорту и 
спортским 
активностима, 
дружењу, 
заједничким 
играма 

Бављење 
спортом као 
један од 
важних 
животних 
циљева и 
здравих 
животних 
навика. 

Ученик треба да научи о 
употреби прилога учесталости 
и њиховом месту у 
реченицама, користи The 
Present Continuous Tense у 
комуникацији и предлоге и 
акузатив личних заменица. 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвалн 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес, Усмено 
испитује, Писмено оцењује, Диктати 
са познатим вокабуларом, 
Контролне вежбе 

Слушање, понављање, 
препознавање граматичких 
конструкција, попуњавање задатака 
у радној свесци 

Посматрање ангажованости на часу, 
домаћи задаци, усмено испитивање, 
писмено оцењивање, контролне 
вежбе за проверу заменица као 
Simple Present i Present Continuous 
Tense-а. Употреба вокабулара 
везаног за активности у школи, 
часове физичког васпитања, давање 
тестова, школски живот. Квиз. 

Корелација са предметима српски 
језик, физичко васпитање, грађанско 
васпитање. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Test 1 Revision 1 (2) Писмена провера граматичких 
структура везаних за Simple 
Present и Present Continuous 
Tense. 

Систематизација, 
увежбавање и 
провера језичких 
структура 
обрађених у прве 
три лекције. 

Развијање 
индивидуалног 
рада у току 
вежбања и 
израде 
контролне 
вежбе. 

Примена језичких 
структура у 
изради контролне 
вежбе. 

Провера усвојених језичких 
структура из претходне 3 
лекције. 

 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
метод писаних радова индивидуални Тестови 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес 

Даје инструкције за писмену проверу 
знања 

примена стечених знања писменим 
путем 

Писмено оцењивање, давање 
диктата и контролних вежби. 
Провера усвојености вокабулара, 
употреба заменица, Simple Present i 
Present Continuous Tense-а. 
Писмено давање одговора на 
питања везаних за теме школа и 
другови. 

Корелација са предметима српски 
језик. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 4 Housework (4) Утврђивање лексичких и 
граматичких структура. 
Развијање креативности. 

Увођење нове 
лексике о 
животу у 
породици, 
кратком 
распусту и 
активностима, 
обнављање 
комапрације 
придева, 
увођење going 
to футура. 

 

Неговање 
присних 
односа у 
породици, 
исказивање 
позитивног 
односа према 
кућним 
пословима, 
помоћ у кући, 
извршавању 
свакодневних 
активноси. 

Именовање 
активности у току 
распуста и 
активности у 
кући. 

Ученик треба да користи 
компарацију придева, 
упоређивање различитих 
особа, ствари, појмова и going 
to футур за изражавање 
блиског будућег времена. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвална 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Развија интересовања ученика 

Даје упутства 

слушање 

понављање 

писање 

постављање питања 

Посматрање ангажованости на часу, 
оцењивање успешности усмене 
комуникације на тему кућни 
послови, слободно време. Употреба 
компарације придева. 

Корелација са предметима 
грађанско васпитање, ликовна 
култура, срски језик, физичко 
васпитање, историја, географија. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 5 The house (5) Утврђивање језичких и 
граматичких структура везаних 
за компарацију придева, 
делове намештаја као и 
послове у кући. 

Обрада нове 
лексике 
везане за 
кућу, 
намештај, 
положак 
ствари у кући. 
Увођење 
компарације 
сложених 
придева, 
правилна и 
неправилна 
множина 
именица. 

Развијање 
позитивног 
односа према 
свом дому и 
онога што он 
заправо чини. 

Активности у 
кући, уочавање 
разлике између 
традационални 
оброка у нашој 
земљи и у 
Великој 
Британији. 

Ученик треба да користи 
компарацију сложених 
придева, множину именица 
(правилну и неправилну), 
предлоге above, under, behind, 
егзистенцијално there is/there 
are. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвална 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес 
Мотивише ученике 
Развија интересовања ученика 
Интерпретира, односно објашњава 
Показује илустрације 

слушање 
понављање 
читање 
певање 
писање 
препознавање граматичких 
конструкција 
попуњавање задатака у радној 
свесци 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, писмено 
оцењивање, домаћи задаци, 
контролне вежбе. Вредновање 
прецизног описивања куће и 
просторија, описивање енглеских 
навика, вођење разговора о храни. 

Корелација са предметима 
грађанско васпитање, ликовна 
култура, српски језик, историја, 
гографија. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

The First Written Schoolwork (2) Провера језичке и граматичке 
грађе. 

Систематизација 
и увежбавање 
језичке грађе у 
првом 
полугодишту. 
Анализа 
резултата и 
најчешћих 
грешака 

Развијање 
индивидуалног 
рада у току 
вежбања и 
израде 
писменог 
задатка. 

Примена језичких 
структура у 
изради писменог 
задатка. 

Провера усвојених језичких 
структура из првог 
полугодишта. 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

метод писаних радова индивидуални Тестови, вежбанке 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес 

Врши анализу најчешћих грешака на 
писменом задатку 

припрема и израда првог писменог 
задатка 

анализа грешака 

Писмено оцењивање, писмена 
провера усвојености новог 
вокабулара и обрађених глаголских 
времена, придева, заменица. 

Корелација са предметима српски 
језик, немачки језик, француски 
језик. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 6 Family (5) Развијање креативности код 
ученика. Утврђивање језичких и 
граматичких структура 

Увођење нове 
лексике о 
члановима 
породице, 
опис и њихов 
изглед, 
употреба The 
Simple Past од 
глагола to be. 

Изражавање 
љубави према 
члановима 
своје 
породице. 

Представљање 
себе и чланова 
своје породице. 

Ученик треба да користи 
лексику везану за тему 
породице, прошло време 
глагола to be, присвојне 
придеве, употреба одређеног 
члана уз презимена у 
множини. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвалн 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес 

Мотивише ученике 

Развија интересовања ученика 

Даје упутства 

слушање 

понављање 

читање 

певање 

препознавање граматичких 
конструкција 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, диктати са 
познатим вокабуларом. Употреба 
вокабулара везаног за породицу, 
писање састава на тему Један члан 
породице, корисћење супротних 
придева. Правилна употреба Simple 
Past Tense-a глагола бити. 

Корелација са предметима српски 
језик, немачки језик, француски 
језик, грађанско васпитање, ликовна 
култура 
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Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Test 2 Revision 2 (2) Писмена провера језичке и 
граматичке грађе. 

Систематизација, 
увежбавање и 
провера језичких 
структура 
обрађених у 
првих шест 
лекција. 

Развијање 
индивидуалног 
рада у току 
вежбања и 
израде 
контролне 
вежбе. 

Примена језичких 
структура у 
изради контролне 
вежбе. 

Провера усвојених језичких 
структура из претходних 6 
лекција. 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
метод писаних радова индивидуални Тестови 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес 

Даје објашњења 

Координира 

припрема за писмену проверу знања Писмено оцењивање контролне 
вежбе или диктата. Провера 
усвојености знања компарације 
придева, going to плус инфинитив, 
Simple Past Tense to be. Описивање 
просторија. 

Корелација са предметима српски 
језик, немачки језик, француски 
језик. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 7 Health (5) Утврђивање лексике и 
структура и развијање 
креативности код ученика. 

 

Увођење 
лексике о 
здрављу, 
болестима, 
симптомима 
болести, 
употреба 
Simple Past 
Tense-a 
глагола have, 
неправилно 
поређење 
придева. 

Развијање 
комуникативне 
компетенције 
везане за 
тему здравља. 

Ученик изражава 
своја осећања о 
свом 
здравственом 
стању, одласку 
код лекара и 
непохађању 
наставе. 

Употреба Simple Past Tense-a 
глагола have, прилога за 
прошло време у свакодневној 
комуникацији 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвалнa 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес 

Мотивише ученике 

Развија интересовања ученика 

слушање 

понављање 

читање 

препричавање 

писање 

попуњавање реченица 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, писмено 
оцењивање, домаћи задаци, диктати 
са употребом вокабулара везаног за 
тему. Провера усвојености језичке 
грађе глаголских времена и 
неправилне компарације придева. 

Корелација са предметима српски 
језик, немачки језик, француски 
језик, физичко васпитање, 
биологија. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 8 Food (5) Утврђивање језичких и 
граматичких структура и 
развијање креативности код 
ученика. 

 

Обрада нове 
лексике 
везане за 
исхрану, 
писање 
рецепата, 
ресторан, 
увођење и 
место 
прилога у 
реченици: 
well, nicely, 
slowly. 
Употреба 
предлога. 

Оспосабљавање 
ученика за 
изражавање 
свог мишљења 
о различитим 
врстама хране, 
месту њиховог 
припремања. 

Изражавање 
свиђања и 
несвиђања у вези 
са датом темом. 

Ученик у комуникацији користи 
Simple Past Tense правилних 
глагола, прилоге који су већ 
наведени, модални глагол 
can/can`t. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвалнa 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес 

Мотивише ученике 

Развија интересовања ученика 

Даје упутства 

слушање 
понављање 
читање 
писање 
препознавање граматичких 
конструкција 

 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, писмено 
оцењивање, домаћи задаци, диктати 
са познатим вокабуларом. Усмено 
изражаање на тему храна. Писање 
рецепата, квизови. 

Корелација са предметима 
биологија, физичко васпитање.. 
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Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 9 Clothes (5) Утврђивање језичких и 
граматичких структура и 
развијање креативности код 
ученика. 

Увођење 
фраза 
везаних за 
куповину 
гардеробе, 
употреба 
Simple Past 
Tense-a 
неправилних 
глагола. 

Развијање 
позитивног 
мишљења о 
гардероби коју 
млади воле 
да купују и 
носе и 
поштовању 
мишљења 
других људи. 

Изражавање 
слагања и 
неслагања о 
датој теми. 

Ученик треба да савлада 
Simple Past Tense неправилних 
глагола, присвојне заменице и 
вокабулар на дату тему. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвалнa 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес 

Интерпретира, односно објашњава 

Помаже ученицима 

Даје упутства 

Показује илустрације 

слушање 

понављање 

читање 

писање 

попуњавање реченица 

постављање питања  

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, диктати са 
познатим вокабуларом. Разговор на 
тему мода и одећа, писање састава 
о омиљеној одећи, вредновање 
групног рада на тему Shopping, 
upotreba присvојних придева и 
заменица, квиз одећа. Употреба 
Simple Past Tense-a. 

Корелација са предметима ликовна 
култура, географија, историја. 
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Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Test 3 Revision 3 (2) Утврђивање усвојености 
језичке и граматичке грађе 
писменим путем. 

Систематизација, 
увежбавање и 
провера језичких 
структура 
обрађених у 
првих девет 
лекција. 

Развијање 
индивидуалног 
рада у току 
вежбања и 
израде 
контролне 
вежбе. 

Примена језичких 
структура у 
изради контролне 
вежбе. 

Провера усвојених језичких 
структура из претходих 9 
лекција. 

 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
метод писаних радова фронтални, индивидуални Тестови 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Припрема материјал потребан за 
реализацију теста и анализира 
грешке 

припрема за тест и други писмени 
задатак  

Писмено оцењивање путем тестова 
и писмене вежбе. Провера 
усвојености знања глаголских 
времена и пређеног вокабулара. 

Корелација са предметима српски 
језик, немачки језик, француски 
језик. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 10 Travelling (5) Утврђивање језичких и 
граматичких структура и 
развијање креативности код 
ученика. 

Усвајање 
нове лексике 
у вези са 
путовањем и 
граматичке 
грађе The 
Present 
Perfect 
Tense, 
модални 
глаголи 
must/mustn`t, 
can/can`t. 

Развијање 
позитивног 
односа према 
различитим 
местима у свету, 
њиховим 
специфичностима 
и људима који 
тамо живе. 

Тражење и 
давање 
информација о 
земљама и 
градовима у 
свету, 
поштовање 
правила 
понашања. 

Ученик треба да усвоји 
вокабулар везан за дату тему 
као и The Present Perfect 
Tense и модалне глаголе. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвални 

фронтални, групни, у пару, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује наставни процес 

Мотивише ученике 

Даје упутства 

Интерпретира, односно објашњава 

слушање 

понављање 

читање 

писање 

препознавање граматичких 
структура 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено и писмено оцењивање, 
диктати са познатим вокабуларом. 
Употреба вокабулара везаног за 
путовања, вредновање географског 
квиза, писање дненика. Употреба 
Present Perfect Tense-а. 

Корелација са предметима српски 
језик, географија, грађанско 
васпитање. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

The Second Written Schoolwork 
(2) 

Утврђивање усвојености 
језичке и граматичке грађе 
писменим путем. 

Систематизација 
и увежбавање 
језичке грађе у 
току године. 
Анализа 
резултата и 
најчешћих 
грешака. 

Развијање 
индивидуалног 
рада у току 
вежбања и 
израде 
писменог 
задатка. 

Примена језичких 
структура у 
изради писменог 
задатка. 

Провера усвојених језичких 
структура у току године 

 
 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

метод писаних радова индивидуални Тестови, вежбанке 

 
 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Припрема материјал потребан за 
реализацију писменог задатка и 
анализира грешке 

припрема за други писмени задатак 

 

Писмено оцењивање путем тестова 
и писменог задатка. Писање кратког 
састава и израда граматичких 
задатака. 

Корелација са предметима српски 
језик, немачки језик, француски језик 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 11 Holidays (5) Утврђивање језичких и 
граматичких структура и 
развијање креативности путем 
писања састава. 

Увођење 
лексике о 
давању 
обећања и 
њиховој 
реализацији, о 
распусту и 
одласку на 
море, 
саобраћају и 
превозним 
средствима. 
Употреба The 
Simple Future 
са 
одговарајућим 
прилозима. 

Развијање 
позитивног 
односа према 
животној 
средини, 
исказивање 
просторних 
односа. 

Тражење 
мишљења и 
изражавање 
слагања и 
неслагања, 
преузимање 
одговорносри у 
договореној 
ситуацији. 

Ученик ће кроз комуникативну 
функцију користити речи и 
изразе, фразалне глаголе у 
вези са темама превозна 
средства, временска прогноза, 
The Simple Future за 
изражавање будуће радње. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвална 

фронтални, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија, слике 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес 

Мотивише ученике 

Даје упутства 

Помаже колико је потребно 

слушање 

понављање 

читање 

писање 

попуњавање реченица и задатака у 
радној свесци  

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, диктати са 
познатим вокабуларом. Усмено 
излагање на тему празници и 
распуст, употреба Present Perfect 
Tense-а. 

Корелација са предметима српски 
језик, верска настава, географија, 
историја, грађанско васпитање 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Unit 12 Free time (5) Утврђивање језичких и 
граматичких структура и 
развијање креативности код 
ученика. 

Увежбавање 
израза и 
конструкција 
везаних за 
активности у 
слободно 
време и за 
телефонски 
разговор. 

Развијање 
позитивног става 
према 
заједничким 
активностима, 
интересовањима, 
договорима и 
преузимање 
одговорности 

Давање понуда и 
предлога, 
изражавање 
жеља. 

Кроз комуникативну функцију 
ученик треба да користи речи 
и изразе у вези заједничких 
активности, забава, 
омиљеном бенду, омиљеној 
музици, итд. Давање кратких 
одговора на питања која 
почињу са will/would. 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

комуникативна, интерактивна, директна, аудио-
лингвална 

фронтални, индивидуални Уџбеник, радна свеска, ЦД, илустрације, 
графофолија, слике 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
Наставника Ученика 

Мотивише ученике 

Развија интересовања ученика 

Поставља питања 

слушање 

понављање 

писање 

препознавање различитих 
конструкција 

Посматрање ангажованости на часу, 
усмено испитивање, диктати са 
познатим вокабуларом. Усмено 
изражавање на тему слободно 
време. Употреба будућег времена и 
потенцијала. 

Корелација са предметима српски 
језик, географија. 
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Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Test 4 Revision (2) Утврђивање језичких и 
граматичких структура и 
утврђивање усвојености 
језичке и граматичке грађе 
писменим путем. 

Систематизација, 
увежбавање и 
провера језичких 
структура 
обрађених у току 
године. 

Развијање 
индивидуалног 
рада у току 
вежбања и 
израде 
контролне 
вежбе. 

Примена језичких 
структура у 
изради контролне 
вежбе. 

Провера усвојених језичких 
структура у току године. 

 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
Дијалошка, рада на тексту фронтални, индивидуални Тестови 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Организује наставни процес 

Мотивише ученике 

Поставља питања 

Даје упутства 

слушање 

понављање 

писање 

препознавање различитих 
конструкција 

Писмено оцењивање путем тестова 
и писмене вежбе. Провера 
усвојености знања глаголских 
времена и пређеног вокабулара. 

Корелација са предметима српски 
језик, немачки језик, француски језик 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

        Разред:  V                             Наставни предмет: Ликовна култура                      Годишњи фонд часова:  72                                    Недељни фонд часова 2 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

I – Слободно ритмичко 
компоновање 10 

II – Линија 20 

III – Облик 24 

IV – Орнамент 4 

V – Светлосни објекти и колаж 
4 

VI – Визуелно споразумевање 
4 
 
VII – Преобликовање 
употребних предмета 6 

Слобода експериментисања 
ликовним елементима 

Упознавање са линијом 
врстама и карактеристикама 

Упознавање са појмом и 
врстама облика. 

Препознавање орнаменталних 
форми. 

Коришћење различитих 
техника и материјала у 
ликовном изражавању. 

 

Упознавање 
ликовних 
техника. 

Опажање и 
визуелно 
повезивање 
линија. 

Комбиновање 
разноврсних 
облика. 

Стварање 
орнамената 
помоћу линије 
облика и боја. 

Упознавање 
са врстама 
материјала и 
њихова 
примена у 
раду. 

Препознавање 
визуелних 
порука у 
окружењу. 
Познавање 
различитих 
врста облика, 
структуре и 
текстуре. 

Опажање 
облика, 
величина и 
боја 
Коришћење 
богатства 
линија 

Стилизовање 
облика. 

Успешно 
стилизовање 
орнаменталних 
форми. 

Симетрична 
израда 
ликовних 
форми помоћу 
колажа. 

Уочавање везе 
између 
ликовне и 
вербалне 
поруке. 

Стварање 
предмета са 
наменом за 
свакодневну 
употребу 

Упознавање са 
ритмом у 
природи и 
окружењу. 

Приказивање 
волумена и масе 

Уочавање 
разлике међу 
облицима. 

Стварање 
симетрије и 
ритма у 
композицији. 

Познавање 
материјала у 
простору и 
окружењу. 

Стилизовање 
ликовних 
елемената и 
израда знака или 
симбола. 

Обликовање 
постојећих 
форми, 
декорација и 
украшавање. 

Поседованје знања и вештине 
у стварању складне игре 
облика. 

Израда линеарне композиције 

Уочавање облика на 
уметничким делима. 

Поседовање вештине и знања 
у  декорацији и украшавању 
композиције. 

Примена различитих врста 
материјала и повезивање 
форме у ликовну композицију. 

Успешно стварање идејног 
решења за визуелни знак или 
симбол. 

Успешна и креативна израда 
декоративних предмета. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Показивање репродукција, Демонстрација, 
Разговор, Самостални рад, Комбинована 
техника, Описивање, Усмена анализа дела, 
Цртање на великом формату, Показивање 
завршених радова, Групна дискусија 

фронтални, индивидуални, Групни Репродукције познатих уметника, Фотографије, 
Завршени дечији радови, Графофолије, 
Предмети из природе, Литература, књиге, Слике 
познатих манастира, Вајарска дела, Геометријски 
облици 

 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Демонстрација, илустровање 

Организација наставног процеса 

Пружање практичних инструкција 

Пружање мотивације у раду 

Анализа ученичких радова 

Групна естетска анализа 

Праћење напретка ученика у раду 

Игра линијама и облицима 

Цртање, израда линеарног цртежа 

Стварање различитих врста облика 

Посматрање, истраживање 

Комбиновање и анализирање 

Израда и декорација предмета 
различитих облика 

Ученик опажа облике и 
разноврсност међу њима. 

Уочава присуство ритма у природи. 

Познаје и користи различите 
материјале и ликовне технике. 

Препознаје и ствара различите 
орнаменалне форме. 

Ликовно гради визуелну поруку, знак 
и смбол. 

Декорише и ствара предмете 
различитих облика и намена.. 

Биологија 

Музичка култура 

Математика 

Историја 

Географија 

Техничко образовање 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

        Разред: Пети                    Наставни предмет: Музичка култура                                  Годишњи фонд часова:  72                         Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај програма 

Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета 

Исходи ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛН
И 

I – Музичко извођење 34 
а) Певање песама по слуху и 
са нотног текста 
б) Основе музичке писмености 
 
II - Слушање музике 34 
а) Слушање вокално-
инструменталних и 
инструменталних композиција 
б) Уочити облике: 
музичка реченица 
период 
дводелна песма 
 
III - Музичко стваралаштво 4 
а) импровизација мелодије на 
задани текст 
б) импровизација мелодије на 
задани ритам 
 

Упознавање музичких примера 
кроз свирање и певање 

Упознавање са музичким 
саставима и соло 
инструментима. 

Упознавање са Орфовим 
инструметаријумом, као и 
осмишљавање музичких 
целина. 

Упознавање са 
уметничком 
музиком и 
фолклором 
нашег, али и 
других народа 

Упознавање са 
различитим 
музичким 
репертоаром 
кроз певање и 
свирање. 

Упознавање са 
музичким 
стваралаштвом 
композитора 
ради лакшег 
соспственог 
музицирања 
 
 

Развијање 
емоционалног 
осећаја за 
класичну, али и 
другу врсту 
музике, као и 
препознавање 
водећих 
инструмената. 

Развијање 
способности 
ученика за 
извођење 
музичких 
садржаја 
 
Неговања 
смисла за 
заједничко 
музицирање. 
Развијање 
репродуктивне 
изражајне 
способности. 

Упознавање 
нотног писма, 
разликовање 
тонског рода 
 

Разликовање у 
техници 
инструментално
г и вокалног 
извођења. 

Стварање 
мањих музичких 
целина на 
постојећим 
инструментима 

Познавање и разликовање 
музичких састава, као и 
врсте музике. 
 

Поседовање знања у смислу 
познавања основа музичке 
писмености, као и њихове 
примене у извођењу. 

Креативна израда и 
импровизација краћих 
музичких целина. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербална, Демонстративна, Практичан рад, Рад 
на тексту 

фронтални, индивидуални, Групни Табла, Музички инструмент, ЦД плејер, Пано, 
Уџбеник 
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АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Мотивација ученика у раду 
Денострација, илустрација 
Анализа ученичких радова 

Посматрање, истраживање 
Певање и свирање песама 
различитог музичког карактера 
Стварање краћих мелодија на 
задати текст 

Ученик препознаје врсту музике 
Свира и пева одређене песме 
Примењује музичке облике у 
стварању 

Ликовна култура 
Историја 
 

 
 

ИСТОРИЈА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

              Разред: Пети                       Наставни предмет: Историја                      Годишњи фонд часова: 36                                     Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма 

Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета 

Исходи ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

1. Увод 4 

(Шта је историја?) 

 

Разумевање основних појмова 
историјске науке  
(периодизације, историјских 
извора, хронологије...) 

-дефинисање 
историје као 
науке 

-научити ученике 
како да разликују 
узрок од повода 
одређеног 
историјског 
догађаја 

- научити 
ученике како да 
разликују 
историјске 
изворе и 
процењују њихов 
значај 
 
 

Подстицање на 
рад и учење, 
развијање 
радних 
способности, 
самопоуздања, 
организационих 
вештина, 
радних навика. 
Стицање 
тачности, 
прецизности и 
уредности у 
раду. 
Подстицање 
радозналости. 

Развијање 
аналитичког 
мишљења, вештине 
уочавања, 
препознавања и 
процењивања, 
способности 
слушања и логичког 
мишљења. Уочавање 
узрочно последичних 
веза  

Ученик  разуме и 
објашњава појмове: 
прошлост, историјски 
извори, хронологија и 
историја. 
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2. Праисторија 6 

 

Разумевање друштва и 
друштвених односа у 
праисторији 

 

-главни циљ је 
да препознају 
поделу 
праисторије на 
камено и 
метално доба 

-разликују начин 
живота 
појединца у 
каменом и 
металном добу 

-схвате и 
процењују значај  
проналаска 
ватре, точка... 

Подстицање на 
рад и учење, 
развијање 
радних 
способности, 
самопоуздања, 
организационих 
вештина, 
радних навика. 
Стицање 
тачности, 
прецизности и 
уредности у 
раду. 
Подстицање 
радозналости 

Развијање 
аналитичког 
мишљења, вештине 
уочавања, 
препознавања и 
процењивања, 
способности 
слушања и логичког 
мишљења 

Ученик  развија 
представу о животу 
првих људи. 

 

3. Стари век 26 

 

Разумевање појма држава и 
њеног развитка у времену и 
простору. 

Познавање веровања и 
обичаја и повезаности вере и 
културе у прошлости и 
садашњости 

 

- да ученици 
науче и 
препознају 
најбитније 
догађаје у 
историји Старог 
истока, Грчке и 
Рима 

-упоређују значај 
и улогу култура 
држава Старог 
истока, Грчке и 
Рима и њихов 
утицај на 
савремене 
културе 

-рангирају по 
значају дога ђаје 
који су утицали 
на даљи ток 
развоја држа ве 
и људског 
друштва у Грчкој 
и Риму 

Подстицање на 
рад и учење, 
развијање 
радних 
способности, 
самопоуздања, 
организационих 
вештина, 
радних навика. 
Стицање 
тачности, 
прецизности и 
уредности у 
раду. 
Подстицање 
радозналости. 

Развијање 
аналитичког 
мишљења, вештине 
уочавања, 
препознавања и 
процењивања, 
способности 
слушања и логичког 
мишљења 

 

Ученик  зна основна 
обележја Старог истока 
(разуме географски 
појам,  набраја 
најпознатије државе) 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Монолошка,дијалошка, 
демонстративна,илустративна 

Фронтални, индивидуални,групни рад и рад у 
пару 

Уџбеник, табла, креда, лаптоп, пројектор, карте, 
историјски атлас 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
планира извођење наставеосмишљава 
наставне активностипрезентује, објашњава 
и демонстрира наставну материјукоригује 
рад ученика на часупроцењује могућности 
ученикавреднује степен усвојености 
знања: усменог изражавања, израду 
пројеката, залагање на часуупућује 
ученике на истраживање, усвајање и 
примењивање стеченог знања сарађује са 
предметним наставницима и педагогом 
прати све новине у васпитно-образовном 
процесу 

посматрају и уочавају и реагују на 
команде наставникаоткривају и 
истражују наставне садржаје дате 
на часупримењују стечена знања 
на часу, кроз појединачну или 
групнуинтеракцијууче путем 
игребогате речникраде на изради  
паноа, зидних новина, постера ( 
појединачно, у пару или 
групно)одговарају на питања 
везана за наставну јединицу         
активно учествују у раду на часу 

 

Вредновање активности наставника и 
ученика вршиће се кроз дискусију, 
анкете, дебату свих учесника у овом 
процесу. На основу сазнања 
добијених на тај начин уложиће се 
напор да се недостаци отклоне и 
настава побољша. 
Вредновање стечених знања ученика 
вршиће се кроз свакодневни рад са 
ученицима , путем квизова, мини-
тестова, кроз дискусију. 

 

Да би што потпуније 
остварила своје задатке, 
настава историје треба да 
обезбеди корелацију бар са 
сродним предметима, као што 
су географија, физика, 
математика, ликовна култура 
и грађанско васпитање  

 
 
 

ГЕОГРАФИЈА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

           Разред: Пети                       Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА                                 Годишњи фонд часова: 36                        Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

1.УВОД 1 

Предмет проучавања, подела 
и значај 

Наставник уводи ученике 
у наставни предмет, 
упознаје их са циљевима 
и задацима 

Ученици треба 
да упознају 
предмет 
проучавања, 
поделу и значај 
географије као 
наставног 
предмета 

Подстицање на рад и 
учење, развијање 
радних способности, 
самопоуздања, 
организационих 
вештина, радних 
навика. Стицање 
тачности, прецизности 
и уредности у раду. 
Подстицање 
радозналости 

Развијање 
аналитичког 
мишљења, вештине 
уочавања, 
препознавања и 
процењивања, 
способности слушања 
и логичког мишљења. 
Уочавање узрочно 
последичних веза 

Ученик разуме 
предмет и значај 
географије и њену 
поделу 
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2. ВАСИОНА И ЗЕМЉА  6 

Звезде, сазвежђа, галаксије, 
Сунце, сателити, континенти, 

океани, глобус 

 

Развијати истраживачки 
дух код ученика 

Стећи 
најосновнија 
знања о 
Васиони, 
Сунчевим 
систему, Земљи 
планети 

Подстицање на рад и 
учење, развијање 
радних способности, 
самопоуздања, 
организационих 
вештина, радних 
навика. Стицање 
тачности, прецизности 
и уредности у раду. 
Подстицање 
радозналости 

Развијање 
аналитичког 
мишљења, вештине 
уочавања, 
препознавања и 
процењивања, 
способности слушања 
и логичког мишљења. 
Уочавање узрочно 
последичних веза 

Ученик зна да 
распознаје васионска 
тела и појам васионе 

 

3. ГЕОГРАФСКА КАРТА 8   
Меридијани, паралеле, 

географска ширина и дужина, 
географска карта, оријентација 

карте 

Да  ученици  савладају 
картографску писменост 
и да се оспособе за 
коришћење географске 
карте 

Да се упознају 
са географском 
мрежом, 
поделом карата, 
мерењем и 
оријентацијом 

Подстицање на рад и 
учење, развијање 
радних способности, 
самопоуздања, 
организационих 
вештина, радних 
навика. Стицање 
тачности, прецизности 
и уредности у раду. 
Подстицање 
радозналости 

Развијање 
аналитичког 
мишљења, вештине 
уочавања, 
препознавања и 
процењивања, 
способности слушања 
и логичког мишљења. 
Уочавање узрочно 
последичних веза 

Ученик зна да користи 
географску карту и 
друге врста карата, 
познаје картографске 
знаке и уме да се 
сналази на карти 

4.ПЛАНЕТА ЗЕМЉА  21 

-Земљина кретања: ротација и 
револуција. 

-Унутрашња грађа и рељеф: 
стене, вулкани и земљотреси, 

обликовање рељефа. 

-Ваздушни омотач Земље: 
атмосфера, време, клима, 
загађивање атмосфере. 

Подстаћи радозналост 
ученика при посматрању 
и уочавању природних 
појава и процеса у 
локалној средини и у 
свету 

Ученици треба 
да стекну 
основна знања 
о ротацији и 
револуцији, о 
унутрашњој 
грађи Земље, 
рељефу и 
ваздушном 
омотачу Земље 

Подстицање на рад и 
учење, развијање 
радних способности, 
самопоуздања, 
организационих 
вештина, радних 
навика. Стицање 
тачности, прецизности 
и уредности у раду. 
Подстицање 
радозналости. 

Развијање 
аналитичког 
мишљења, вештине 
уочавања, 
препознавања и 
процењивања, 
способности слушања 
и логичког мишљења. 
Уочавање узрочно 
последичних веза 

Ученик разуме 
земљина кретања и 
њихове последице, 
зна унутрашњу грађу 
земље и облике 
рељефа, зна шта је 
атмосфера, време, 
клима и познаје 
климатске типове. Зна 
значај заштите 
атмосфере од 
загађивања. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Монолошка,дијалошка, 
демонстративна,илустративна 

Фронтални, индивидуални,групни рад и рад у 
пару 

Уџбеник, табла, креда, лаптоп, пројектор, карте, 
географски атлас, глобус, модел рељефа, слике 
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АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

планира извођење 
наставеосмишљава наставне 
активностипрезентује, објашњава и 
демонстрира наставну 
материјукоригује рад ученика на 
часупроцењује могућности 
ученикавреднује степен усвојености 
знања: усменог изражавања, израду 
пројеката, залагање на часуупућује 
ученике на истраживање, усвајање и 
примењивање стеченог знања 

сарађује са предметним 
наставницима и педагогом прати 
све новине у васпитно-образовном 
процесу 

посматрају и уочавају и реагују на 
команде наставникаоткривају и 
истражују наставне садржаје дате 
на часупримењују стечена знања на 
часу, кроз појединачну или 
групнуинтеракцијууче путем 
игребогате речникраде на изради  
паноа, зидних новина, постера ( 
појединачно, у пару или 
групно)одговарају на питања везана 
за наставну јединицу         активно 
учествују у раду на часу 

 

Вредновање активности наставника 
и ученика вршиће се кроз дискусију, 
анкете, дебату свих учесника у овом 
процесу. На основу сазнања 
добијених на тај начин уложиће се 
напор да се недостаци отклоне и 
настава побољша. 

Вредновање стечених знања 
ученика вршиће се кроз 
свакодневни рад са ученицима , 
путем квизова, мини-тестова, кроз 
дискусију. 

 

Да би што потпуније остварила своје 
задатке, настава географије треба 
да обезбеди корелацију бар са 
сродним предметима, као што 
суисторија, физика, математика, 
ликовна култура и грађанско 
васпитање. 

 

 
 

 

МАТЕМАТИКА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: пети                           Наставни предмет: МАТЕМАТИКА                     Годишњи фонд часова:  144                                            Недељни фонд часова: 4 

Тематски садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛН
И 

СКУПОВИ 16 
 

СКУПОВИ ТАЧАКА 12 
 

ДЕЉИВОСТ  БРОЈЕВА  
12 
 

УГАО  20 
 

РАЗЛОМЦИ 62 

Циљ наставе математике у 
основној школи јесте: 
да ученици усвоје елемнтарна 
математичка знања која су 
потребна за схватање појава и 
зависности у животу и друштву; 
да оспособи ученике за примену 
усвојених математичких знања у 
решавању разноврсних задатака 
из животне праксе, за успешно 
настављање математичког 
образовања и за 
самообразовање; 

 

 
Усвајање основних 
чињеница о 
скуповима, 
релацијама и 
пресликавањима; 
савлађивање 
основних операција 
са природним, 
позитивним 
рационалним 
бројевима, као и 
усвајање основних 
својстава тих 
операција;  
 

 
Развијати 
марљивост код 
ученика, 
уредност, 
упорност; 
изграђивати 
позитиван 
однос према 
раду; 
 
 
 
 
 
  

Развијати 
интелектуалне 
функције код 
ученика 
(перцепција, 
пажња, 
закључивање, 
логичко, 
стваралачко и 
апстрактно 
мишљење);  
 
 
 
 
 

дели са остатком 
једноцифреним бројем и 
зна када је један број 
дељив другим 
уме да примени основна 
правила дељивости са 2, 3, 
5, 9 и декадним јединицама; 
оперише са појмом 
дељивости у проблемским 
ситуацијама; 
. уме да прочита и запише 
различите врсте бројева 
(природне, целе, 
рационалне); 
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ОСНА СИМЕТРИЈА 14 
 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И 
АНАЛИЗА  8 

 

допринос развијању менталних 
способности, формирању 
научног погледа на свет и 
свестраном развитку личности 
ученика; 

обраде, вежбају, утврде, 
продубљују и примењују стечена 
знања; 
напредовање према 
способностима; 
развијање запажања и критичког 
мишљења; 
формирање позитивних ставова 
према раду. 

 
 
упознавање 
најважнијих 
геометријских 
фигура; 
оспособљавају се 
за прецизност у 
мерењу, цртању и 
геометријским 
конструкцијама; 
стичу више 
сигурности и 
самоконтроле у 
самосталном 
решавању 
задатака, 

 
 
развијати вољу,  
истрајност и 
задовољство 
при решавању 
задатака; 
самопоуздање и 
поверење у 
властите 
математичке 
способности 

 
 
Повезивање 
знања и његове 
примене у 
свакодневном 
животу 

 
 
преводи децимални запис 
броја у разломак и обратно; 
. пореди по величини 
бројеве истог записа, 
помажући се сликом кад је 
то потребно; 
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; 
влада појмовима: 
дуж,полуправа, права, 
раван (уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор; 
разликује 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); 
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); 
интуитивно схвата појам 
подударних фигура 
(кретањем до преклапања); 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Метода разговора, усменог излагања, 
хеуристичка метода, метода писаних радова, 
Метода рада с текстом, Метода демонстрације, 
Метода писмених и графичких радова 

фронтални, индивидуални, Групни, Рад у 
паровима 

Модел Веновог дијаграма, Модел разломка, 
Модели углова, Уџбеник, Збирка задатака, 
Цртежи и сллике, Припремљен материјал, 
Прибор за геометрију, Креда, фломастер, табла 

 
 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Предавање, контрола и праћење 
рада ученика, развијање љубави 
према предмету. 
упознати ученике са циљевима и 
садржајима програма 

упознати их са правилима рада 

упознати их са критеријумима 
оцењивања по областима 

упознати ученике, одредити њихово 
претходно искуство, снимити 
иницијално стање 

редовно пратити рад и залагање 
ученика на часу 

индивидуализација у  приступу 
ученику 

подстицати код ученика развој 
мишљења и разумевања 

менторска улога наставника 

активан приступ при излагању новог 
градива и изради задатака на часу 

практична примена стечених знања 

активно учешће у раду 

самопроцењивање напретка 

навести очекиване активности 
ученика с обзиром на тему ( запажа, 
упоређује, примењује, повезује, 
решава проблем, организује, 
повезује знања са другим 
областима, ослања се на претходно 
искуство.... 

Вежбање на часу и домаћим 
задацима 

Врши се: 

посматрањем 

слушањем 

бележењем одговора 

увид у успешност решених задатака 

процењивањем 

подржавањем 

оцењивањем 

примери скупова из свакодневне 
праксе, из природног окружења 

ТИО 

Физика и хемиоја за наредне 
разреде 
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БИОЛОГИЈА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

    Разред: V                  Наставни предмет:Биологија                                           Годишњи фонд часова: 72                                       Недељни фонд часова: 2 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

1. Увод 6 

 

2. Особине 
живих бића и 
разноврсност 
живогсвета 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- да ученици 
схвате појам 
биологије као 
науке значајне за 
напредак људског 
друштва и 
заштиту природе 

- да буду 
оспособљени за 
руковање лупом и 
микроскопом 

- да упознају 
основну јединицу 
грађе живих бића 
тј. ћелију 

-да упознају 
разноврсност 
живих бића 

- да схвате 
разлику између 
бактерија и 
вируса и   начине  
борбе против 
болести које 
изазивају 

 

усвојити појам и значај изучавања 
биологије као биолошке 
дисциплине,као и  при -мењене 
научне дисциплине 

•значај експеримената, огледа и 
истраживањеа у лабора -торијама 

•руковање микроскопом, лупом и 
лабораторијским прибором 

•савладавање технике прављења 
микроскопских препарата 

•схватање основних особина живих 
бића (исхрана, дисање, 
размножавање, насле -ђивање, 
старење и смрт  

•усвајање појмова: ћелија, ћелијска 
мембрана, цитоплазма, једро, 
органеле 

•усвојити појмове ткива, органи, 
систем органа, једноћелијски и 
вишећелијски организам 
 
•усвојити основне појмове 
класификације живих бића у 
царству: монера, протиста, царство 
гљива, царство биљака и царство 
животиња. 
 

пробудити код ученика 
љубопитљивост, 
изазвати 
заинтересованост и 
спремност за 
самостално решавање 
задатака,  

•развијати љубав према 
природи и очувању 
животне средине 

•Разликовање живе и 
неживе природе, 
схватање њихове 
међусобне 
условљености и 
променљивости у 
времену и простору 

•развијати однос 
брижљивости у раду са 
прецизним 
инструментима и 
интере- совање за 
самосталан  рад 

•развијање   
интересовања за 
лаборато ријски рад и 
откривање голим оком 
невидљивог живог света 

формирати 
позитиван однос 
према учењу и 
изучавању наставног 
предмета 

•Формирати однос 
брижљивости према 
природи,  

•пробудити 
љубопитљивост 
ученика,  

•изазвати 
заинтересованост за 
изучавање природе,  

•развијати жељу  за  
развијање 
самосталности у 
раду, 

• развијање 
интересовања за рад 
у лабораторији 

•развијати спретност, 
самосталност, 
упорност и 
прецизност у раду 

уме да разликује и 
користи једноставне 
процедуре, технике и 
инструменте за 
прикупљање података у 
биологији (посматрање, 
бројање, мерење),. зна 
како да се понаша у 
лабораторији и на 
терену и правила о раду 
и безбедности рада, 
уме да наведе основне 
карактеристике живог 
света 
,разликује живу и неживу 
природу у непосредном 
окружењу и у типичним 
случајевима, 
препознаје основне 
сличности и разлике у 
изгледу и понашању 
биљака и животиња, 
 уме да наведе називе 
пет царстава и познаје 
типичне представнике 
истих 
зна да су најмањи 
организми саграђени од 
једне ћелије у којој се 
одвијају сви 
карактеристични 
животни процеси и зна 
основне карактеристике 
грађе такве ћелије 
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3.Царство 
биљака-грађа и 
животни 
процесибиљака 
31 

 

 

 

 

4. 
Разноврсност 
биљака, значај 
и заштита 17 

 

 

 

 

5. Царство 
гљива 6 

 

 

- да схвате појам 
ботанике као 
научне области 
биологије 

 

-да упознају и 
знају да објасне 
основну 
спољашњу  и 
унутрашњу грађу 
грађу 
вегетативних 
биљних органа ( 
корен, стабло 
лист) 

 

- да упознају и 
знају да објасне 
спољашњу и 
унутрашњу грађу 
репродуктивних 
биљних органа ( 
цвет, плод, семе) 

-да схвате  
процесе и начине 
опрашивања и 
оплођења 

- да упознају 
царство биљака и 
најзначајније 
групе 

 

 
 
•упознати основну грађу,  начин 
живота, облик бактерија  

•упознати особине вируса 

•једноћелијски организам са 
организо -ваним једром (алге, 
гљиве, праживотиње) одлике, 
начин живота и улога у природи  

•научити кључне појмове: 
цветнице, бесцветнице, прабичари 
и фосили 

•научити грађу корена, облике и 
његову улогу  

•схватити основну улогу стабла, 
његову грађу и значај 

•упознати основни делове листа. 
облици, функција и значај овог 
биљног органа 

•стицање знања о процесу 
фотосинтезе 

•усвојити појмове дисање и  
транспирација  

•грађа цвета; биљни орган за 
размножавање; једнополан и 
двополан цвет; цваст  

•усвојити знања о процесу 
опрашивања и оплођења 

 

 

•развијање способности 
запажања, уочавања и 
извођења закључака, 

•развијање међусобне 
толеранције и 
поштовања личности 
својих другова 

•развијање хигијенских 
навика неопходних за 
лично здравље и 
здравље околине 

•развијање логичког 
мишљења 

•развијање 
истраживачког духа, 
прецизности и 
знатижеље 

•навикавање на 
међусобно разумевање, 
помагање и подстицање 
у раду – тимски рад  

•изграђивање 
позитивног односа о 
настанку и развоју 
биљака цветница и 
поступности у развоју 
биљних врста. 

•изграђивање естетског 
осећања, позитивног 
односа према околини и 
љубави према природи 

 

 

Развијање 
функционалне 
писмености из 
области биологије 
упознавање са 
основном јединицом 
грађе живих бића;  

•развијати 
прецизност, тачност 
и уредност у раду 

•подстицање 
сналажљивости и 
радозналости 

•схватити 
различитост царства 
гљива у односу на 
царства биљака и 
животиња 

•схватити опасност 
од вируса 

•оспособљавати 
логичко мишљење, 
вербално 
изражавање и 
сналажење у 
литератури 

•развијати и 
изграђивати свест о 
кружењу материје и 
протицању енергије 

 

 

 
 
зна да је ћелија најмања 
јединица грађе свих 
вишећелијских 
организама у чијим 
одељцима се одвијају 
разноврсни процеси, и 
зна основне 
карактеристике грађе 
тих ћелија 
разуме да су поједини 
процеси заједнички за 
сва жива бића (дисање, 
надражљивост, 
покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
зна да свака ћелија у 
организму садржи 
генетички материјал,  
познаје основну 
организацију органа у 
којима се одвијају 
различити животни 
процеси 
разуме да је за живот 
неопходна енергија коју 
организми обезбеђују 
исхраном 
разуме да су поједини 
процеси заједнички за 
сва жива бића (дисање, 
надражљивост, 
покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
зна да организми 
функционишу као 
независне целине у 
сталној интеракцији са 
околином 
разуме да јединка једне 
врсте даје потомке исте 
врсте 
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- да схвате 
најважније 
животне процесе 
биљака ( 
фотосинтеза, 
дисање и 
транспирација) 

 

-да упознају 
царство гљива и 
њихове основне 
карактеристике 

-да упознају 
основне елементе 
заштите и степене 
угрожености 
биљака 
деловањем 
човека 

 

•плод, грађа плода  и разноврсност 
и разношење плодова 

 

•грађа семена, делови, 
разноврсност 

•улога различитих израштајиа на 
плодовима у процесу  расејавања  

•усвојити појмове расејавање, 
бубрење и клијање 

•упознати вегетативно 
размножавање као облик 
бесполног размножавања 

 

•развијање 
самосталности у раду, 
лепо изражавање и 
колегијалност 

 

 

•значај 
класификације 
биљака за 
проучавање биљног 
света 

•развијање естетског 
доживљавања 
четинарских шума и 
позитивног односа 
према животној 
средини 

•развијати 
стваралачко и 
функционално 
мишљење 

 
 
зна основне појмове о 
процесима 
размножавања 
 
 
зна да свака ћелија у 
организму садржи 
генетички материјал 
уме на задатом примеру 
да одреди материјалне и 
енергетске токове у 
екосистему, чланове 
ланаца исхране и 
правце кружења 
најважнијих супстанци 
(воде, угљеника, азота) 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербална, Демонстративна, Практичан рад, Рад 
на тексту, Метода илустрације, Метода 
практичних и лабораторијских радова 

фронтални, индивидуални, Групни Уџбеник, шеме, радне свеска, лупа и микроскоп, 
свеж ботанички материјал, модели, наставни 
листићи, фотографије, апликације, хербарски 
материјал 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

-наставник презентује наставни 
садржај 
 
-усмерава активности ученика 
 
-подстиче на размишљање, 
увиђање 
 
-подстиче развој свести о очувању 
животне средине 

- слушаjу  
-посматрају 
-причају 
-микроскопирају 
и рукују  лупом 
-описују 
-упоређују 
-истражују 
-уочавају 

извештај  
свеска  за праћење ученика 
активност  
праћење 
вештина  
описивање 
упоређивање 
примена знања 

Географија 

Историја 

Ликовно 

Математика 
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

  Разред:  5                            Наставни предмет: Техничко и информатичко образовање              Годишњи фонд часова:  72         Недељни фонд часова: 2 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

УВОД (4) 

Ученици треба да се упознају 
са техничко-технолошким 
развијеним окружењем, кроз 
стицање основне техничке и 
информатичке писмености, 
техничке културе, радних 
вештина и културе рада. 

Стицање оште 
слике о 
садржајима који 
ће се изучаватати 
из предмета ТиО. 

Стицање знања о 
природним 
ресурсима, 
материји и 
енергији. 

Стицање знања о 
правилној 
организацији 
радног места. 

Подстицање 
ученика да се 
интересују за 
технику и 
технологију. 
Развијање 
правилног 
односа и 
схватање 
важности  
природних 
богатстава. 

Стицање 
радних навика 

Заинтересовати 
ученике за 
техничка 
занимања. 

Уредити и 
одржавати ред 
радног места 

Ученик формира општу слику 
о томе шта ће учити у оквиру 
предмета ТиО; има правилан 
однос према радном месту; 
уме да наброји природне 
ресурсе, разуме значај 
природног богатства 

САОБРАЋАЈ (8) 

Ученици треба да стекну 
основна знања о правилима и 
прописима кретања пешака и 
бициклиста у јавном 
саобраћају. Дати општи 
преглед функционисања 
саобраћаја: врсте, структура и 
функција. Тежиште је на 
друмском саобраћају и у том 
контексту бицикл у 
саобраћају. Ученици треба да 
се упознају са правилима и 
прописима кретања пешака и 
бицикла у јавном саобраћају, 
начине регулисања 
саобраћаја и безбедно 
кретање од школе до куће 

Упознавање 
ученика са 
организацијом, 
правилима и 
законитостима 
саобраћајних 
система. 

Упознавање са 
начинима 
регулисања 
друмског 
саобраћаја. 

Стицање знања о 
основним 
правилима 
кретања пешака и 
бициклиста 

Развијати 
одговорност 
за свој и туђ 
живот у 
систему 
саобраћаја. 

Схватање 
значаја 
регулисања 
саобраћаја и 
придржавања 
правила ради 
безбедности у 
саобраћају. 

Стечена знања о 
саобраћају 
користити у 
свакодневним 
ситуацијама, као 
учесник у 
саобраћају 
(пешак и/или 
бициклиста). 

Повећање 
безбедности у 
саобраћају. 

Ученик познаје основна 
правила и прописе кретања 
пешака  бицикла у јавном 
саобраћају;  - познаје 
хоризонталну, вертикалну и 
светлосну сигнализацију у 
саобраћају 
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ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
(8) 

Ученици треба да упознају 
основне елементе техничког 
цртања: формат, врсте 
линија, приказивање 
предмета, котирање и 
размеру. Науче приказивање 
своје идеје помоћу скице и 
техничког цртежа, да 
правилно користе прибор за 
техничко цртање и развију 
вештину његовог коришћења. 

Стицање знања о 
основама 
графичког 
изражавања на 
техничким 
цртежима, о 
форматима 
папира, о 
димензионисању 
и употреби 
техничког писма, 
размери и 
просторном 
приказивању 
предмета, као и 
значење појмова 
модел и макета. 

Заинтересова
ти ученике за 
размену идеја 
путем 
графичког 
изражавања и 
комуникације; 
за техничко 
цртање и 
техничко 
писмо, 
подстицање 
интересовања 
за 
моделарство 
и 
макетарство. 

Утицај на 
професионалну 
оријентацију; 
развијање 
особина као што 
су тачност, 
прецизност, 
уредност; 
стечена знања 
применити на 
часовима израде 
практичних 
радова, при 
изради модела и 
макета. 

Ученик је способан да своје 
идеје прикаже скицом и једно 
ставнијим техничким 
цртежом. 

ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ (16) 

Да знају називе и функцију 
основних и допунских уређаја 
рачунара. Да науче да укључе 
рачунар и знају функцију 
тастатуре. Да науче да 
користе рачунар за 
исписивање текста и за 
једноставније техничке 
цртеже без програмирања. Да 
знају примену рачунара у 
свакодневном животу. Да 
науче повезивање рачунара 
са периферним уређајима у 
јединствену целину. 

Стицање знања о 
хардверу, 
софтверу, о 
повезивању и 
функционисању 
рачунарског 
система. 

Заинтересова
ти ученике за 
ИТ 

- хардвер, 
софтвер, 
повезивање, 
функциониса
ње 

Утицај на 
професионалну 
оријентацију; 
стечена знања 
користити при 
свакодневној 
употреби 
рачунара 

Ученик уме да укључи 
рачунар и покрене 
одговарајући програм;  - 
користи рачунар за 
исписивање текста и 
једноставније техничке 
цртеже, без програмирања; 

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
(8) 

Реализација сопствених идеја 
употребом конструкторских 
комплета, са и без обраде 
материјала. Са завршеним 
моделима ученици 
демонстрирају њихову 
функцију и намену 

Стицање знања о 
поступку 
реализације 
идеје, израде 
алгоритма тог 
поступка; 
упознавање са 
појмом техничка 
документација 

Заинтересова
ти ученике за 
стваралаштво 
и иновације у 
техници, као и 
за 
макетарство и 
моделарство; 
развијате 
навику 
планирања 
поступака 

Развијање 
спретности 
ученика и 
стварање 
позитивног 
односа према 
моделарству и 
макетарству; 
Утицај на 
професионалну 
оријентацију; 

Ученик уме да састави 
једноставније статичке и 
динамичке моделе и макете 
од делова из конструкторског 
комплета, према 
одговарајућим упутствима и 
својим идејама; 

Ученик зна да уради план 
радних поступака. 
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МАТЕРИЈАЛИ И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ (12) 

Упознају врсте и 
карактеристична својства лако 
обрадивих материјала: дрво, 
картон, кожа, пластичне масе. 
Упознају алате и приборе за 
ручну обраду 

Стицање знања о 
основним  
својствима и 
подели техничких 
материјала 
(папир, дрво, 
текстил, ПВЦ), о 
употреби алата за 
ручну обраду тих 
материјала и о 
рециклажи 
материјала. 

Подстицање 
интересовања 
за техничке 
материјале 
(папир, дрво, 
текстил, 
ПВЦ); за 
алате и 
начине 
обраде 
материјала. 
Развијање 
еколошке 
свести. 

Утицај на 
професионалну 
оријентацију; 
стечена знања 
користити на 
часовима 
практичних 
радова при 
изради модела и 
макета. 

Ученик разликује природне и 
вештачке материјале;  - зна 
битне карактеристике 
материјала погодних за 
механичку обраду; 

ЕНЕРГЕТИКА (4) 

Значај разних видова енергије 
за човечанство. Начин 
коришћења енергије и 
претварање једног облика 
енергије у други. Указати 
ученицима на  значај, врсте и 
основне изворе енергије. Да 
упознају могућност 
коришћења енергије сунца, 
ветра и воде. Да се навикавају 
на штедњу енергије 

Стицање знања о 
енергији и њеним 
изворима, о 
коришћењу и 
штедњи енергије 
и њеном 
претварању из 
једног облика у 
други 

Подстицање 
интересовања 
за енергетику 
и развијање 
свести о 
рационалном 
коришћењу 
енергије 

Утицај на 
професионалну 
оријентацију 

Ученик зна изворе енергије, 
начине искоришћавања 
енергије Сунца, воде и ветра; 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ (12) 

Ученици треба да упознају 
основне принципе механичке 
обраде материјала. Науче 
правилно да користе алат за 
механичку обраду материјала. 
Науче самосталнио да израде 
једноставније предмете по 
својој идеји помоћу 
одговарајућих прибора и 
ручног алата за одговарајући 
лако обрадиви материјал 

Проширивање и 
утврђивање 
знања и праксе 
при обради 
дрвета приликом 
израде модела и 
макета 

Развијање 
интересовања 
за 
моделовање, 
као и особина 
прецизности и 
тачности. 

Развијање 
спретности у 
раду руку, 
развијање 
сарадње међу 
ученицима, као и 
стрпљења и 
упорности у раду 

Ученик уме самостално да 
изради једноставније 
предмете од лако обрадивих 
материјала, по својој идеји, 
помоћу одговарајућег 
прибора и ручног алата, 
применом основних радних 
операција; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

271 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербална, Демонстративна, Практичан рад, Рад 
на тексту Монолошка, Дијалошка, Графичка, 
Експериментална, Употреба рачунара, Активне 
методе 

 

фронтални, индивидуални, Групни Уџбеник, Слике, постери, Енциклопедије, 
Интернет , Прибор за техничко цртање, Видео 
бим, Алат за обраду папира, Алат за обраду 
текстила, Алат за обраду дрвета, Рам и 
тестерице, Алат за резање и сењчење, Разне 
четке  боје, Алат за завршну обраду, Рачунари и 
пратећа рачунарска опрема, Разне врсте 
софтвера 

 
 
 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује,реализује, Прича, пита, 
пише, црта, мотивише, прати 
активности ученика, подстиче, 
објашњава, демонстрира, показује 

Слушају, посматрају, причају, 
описују, упоређују, цртају, праве, 
одговарају на питања, дискутују, 
предлажу, користе алате, обрађују 
материјале, експериментишу, 
истражују, користе рачунаре 

Задовољство ученика на часу 

Разговор са ученицима 

Посматрање ангажованости на часу 

Анализа рада на рачунару 

Анализирање часа са ученицима 

Анализа цртежа 

Анализа практичних радова 

 

физике, математике, хемије, 
биологије, ликовне културе, 
информатике и рачунарства и др. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

  Разред: __5____                           Наставни предмет:  Физичко васпитање                      Годишњи фонд часова:   72                     Недељни фонд часова:   2   

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

АТЛЕТИКА 
24 

ВЕЖБЕ НА 
СПРАВАМА 
И ТЛУ 24 

СПОРТСКА 
ИГРА 24 

Унапређење и очување 
здравља 

-Развијање антропомоторичких 
способности у складу са 
индивидуалним могућностима 
и узрасним добом 

- Развијање креативности 
покретом 

- Развијање животних и 
социјалних вештина 

- Развијање позитивног става 
према физичкој активности и 
креативном провођењу  
времена и здравом начину 
живота 

- спортско 
техничко 
образовање 

-усвајање 
аутоматизованих 
моторичких 
способности 
специфичних за 
ту спортску игру 

- рад на 
изградњи и 
координацији 
тела у простору и 
естетског 
стваралаштва 
код ученика 

унапређење и 
очување здравља 

оспособљавање 
ученика за 
самостално 
бављење спортом, 
побољшање 
кондиције, јачањем 
здравља и негом 
тела. 

-развијање осећаја 
праведности и 
осећаја за фер плеј 

-научити децу како 
се негује тело и 
одржава хигијена 

повезивање 
физичког 
васпитања са 
животом и радом 

-развој и 
усавршавање 
моторичких 
способности 

-развој физичких 
способности 

-развој гипкости и 
окретности 

-унапређење и 
очување здравља 

Ученик зна:да правилно држи тело, зна 
улогу делова тела приликом вежбања, 
има основне навике личне и колективне 
хигијене, поседује навике редовне и 
квалитетне исхране, да унапређује 
своје антропомоторичке  способности- 
снагу, брзину, издржљивост, 
координацију, гикост, реавнотежу и 
прецизност, да поседује вештину 
пливања бар једном техником, да 
покретом изражава своје емоције и 
искуства и повезује их са музиком, д се 
ученик игра и вежба у групи и 
успоставља сарадничке односе, 
развија културу навијања, уочава своје 
способности и особине, негује хумане и 
равноправне односе међу вршњацима, 
квалитетно користи слободно време за 
бављење физичким активностима 
организовано и самостално, препознаје 
хитна и ургентна станја и да пружи прву 
помоћ код лакших повреда 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
Вербална, Демонстративна, Практичан рад,  фронтални, индивидуални, Групни, У пару и 

тројкама 
Струњача, Кошаркашка, рукометна, одбојкашка и 
фудбалска лопта, Штоперица, Одскочна даска, 
греда и козлић, Двовисински и паралелни разбој, 
Цд плејер и цд, Кугла, Стартни блок и штафетна 
палица, Вијача и обруч, Сталци и мотка 
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АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Едукује, планира, прати, мотивише, 
посматра, помаже, усмерава, 
припрема, објашњава, упућује, 
подстиче,  демонстрира, коригује, 
показује, кординира, вреднује. 

 

Посматра, прати, упоређујe,уочава, 
замишља, припрема, слуша, сарађује, 
препознајe активно учествује, користи 
информације, закључује, процењује, 
планира. 

Разговор, праћење и посматрање, 
анализа, извођење заклјучака, 
презентација групног рада, 
вредновање и оцењивање. 

Физика, биологија, техничко и 
информатичко образовање, музичка 
култура, географија, ликовна 
култура, математика, биомеханика... 

 
 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: ПЕТИ                           Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ               Годишњи фонд часова:  36                    Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

I Tема – Упознавање основних 
елемената програма 6 

 

II Темa – Сагледавање услова 
школског живота 4 

 

III Тема – Избор проблема на 
коме ће се радити 1 

 

IV Тема – Сакупљање података 
о изабраном проблему 8 

Циљ предмета је 
оспособљавање ученика за 
активно учешће у животу 
школе и локалне заједнице, 
проширивањем знања о 
демократији, њеним 
принципима и вредностима 
кроз практично деловање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознавање 
ученика са 
Конвенцијом о 
правима 
детата; 

Упознавање 
ученика са 
школским 
правилима и 
процедурама; 

Упознавање 
ученика са 
правима и 
одговорностима 
свих актера на 
нивоу школе; 

Развијање 
комуникациј. 
вештина 
неопходних за 
сарадничко 
понашање, 
аргументовање 
ставова и 
изражавање 
мишљења; 

Навикавање 
ученика да 
поштују правила 
понашања у 
школи; 

 

Увођење ученика 
у разумевање 
функционисања 
органа 
управљања 
школе и стручних 
тела; 

Увођење ученика 
у технике групног 
рада; 

Развијање 
вештина за 
унапређењење 
услова школског 
живота кроз 
праксу;  

Добро схвата права и 
одговорности појединаца у 
породици, школи и заједници; 

Ученик је развио знања и 
способности неопходна за 
схватање, анализирање и 
деловање у школском и 
свакодневном животу; 

Ученик разуме различите 
мере које се у школи / 
локалној заједници 
предузимају у циљу 
решавања проблема; 

Ученик поседује ставове и 
вредности које су потребне за 
решавање проблема; 
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V Тема – Активизам и 
партиципација 12 

 

VI Тема – Јавна презентација 
плана акције 1 

 

VII Тема – Осврт на научено -  
евалуација 4 

 

 
Циљ предмета је 
оспособљавање ученика за 
активно учешће у животу 
школе и локалне заједнице, 
проширивањем знања о 
демократији, њеним 
принципима и вредностима 
кроз практично деловање. 

 

Упознавање 
ученика са 
инструментима 
за прикупљање 
података, за 
истраживање и 
слично; 

Развијање 
критичког 
мишљења 

 

Оспособљавање 
ученика да 
поштују туђе 
мишљење; 

Оспособљавање 
ученика за 
поштовање 
различитости 
међу ученицима;  

Подстицање и 
оспособљавање 
ученика за 
активно учешће 
у животу школе; 

Развијање 
комуникаци јских 
вештина 

 

Развијање 
способности 
критичког 
мишљења, 
аргументовања и 
залагања за 
сопствене 
ставове; 

Оспособљавање 
ученика да 
процењује и 
вреднује 

 

Ученик активно учествује и 
ради у тиму; 

Ученик је унапредио вештине 
комуникације у школи и ван 
ње; 

Ученик је развио свест о 
значају активног учествовања 
појединаца у друштву као и 
свест о значају поседовања 
сопственог  мишљења; 

Ученик се слободно изражава 
и мисли о отвореним 
питањима и проблемима које 
су сами идентификовали; 

Ученик повезује властито 
искуство са потребама 
школске/локалне заједнице и 
активно учествује.  

Ученик је оспособљен да 
вреднује своје и туђе 
поступке и да критички 
размишља. 

 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Методе посматрања, Метода усменог излагања 
(објашњавање, образложење), Метода разговора 
(дијалошка метода), Метода демонстрације 
(показивања), Метода практичних радова, 
Метода писаних и цртаних радова 

фронтални, индивидуални, Групни, Тимски облик 
рада 

Папир, Фломастери, Хамер, Стикери, Пројектор, 
Филмови, Картице дечијих права, Панои 
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АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Дискутује; Координира;  Презентује;  
Посматра;  Даје инструкције;  
Подстиче на активност;  Поставља 
питања;  Слуша;  Помаже;  
Процењује;  Вреднује;  Подстиче 
дискусију 

 

Дискутује;  Анализира;  Истражује;  
Игра се;  Учи;  Разговара;  Анкетира;  
Аргументује;  Осмишљава;  
Одлучује;  Гласа;  Активно учествује; 
Симулира;  Прави план;  Прави 
презентацију;  Креативно се 
изражава;  Износи и размењује 
мишљење са осталима;  Процењује; 
Вреднује 

  

Разговор са ученицима; 
Посматрање; Евалуационе листе; 
Продукти ученика 

 

Историја,  

Језик и комуникација,  

Ликовна култура;  

Информатика  

 
 
 

ВЕРОНАУКА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: 5.                           Наставни предмет: Веронаука                                          Годишњи фонд часова:  36                              Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног 
предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

1. Упознавање садржаја, програма и начина рада 
2. Прелиминарна систематизација 
3. Припрема света за долазак Сина Божијег (Bог није 
одустао од свог плана) 
4. Припрема света за долазак Сина Божијег 
5. Старање Божије о свету и човеку до Ноја 
6. Старање Божије о свету и човеку до Аврама 
 
7. Старање Божије о свету и човеку до Аврама-
Обнављање 
8. Избор Аврама и његових потомака  као почетак Цркве 
9. Избор Аврама и његових потомака  као почетак Цркве-
Обнављање 
10. Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и Цркве 
11. Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и Цркве 
(обнављање ) 
12. Друге библијске личности као праслика Христа и Цркве 
 
 
 

1 Избор Аврама и 
његових потомака 
као почетак Цркве. 
Упознавање са 
Библијском историјом 
везаном за Аврама и 
упућиваем на 
моменте који су 
везани за чињеницу 
да је Аврам на 
основу вере пошао за 
Богом и због те вере 
био изабран од 
самога Бога да се у 
његовом наследству 
појави Месија. 

 

организује 
заједничко 
гледање филма 
Мојсије 

 

 

 

 

 

 

повезивање 
и 
разумевање 
историјског 
смисла 
Старог и 
Новог 
Завета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

коришћење 
моралних закона у 
животу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

примена 
десет 
Божијих 
заповести у 
животу 
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13. Друге библијске личности као праслика Христа и Цркве 
(обнављање) 
14. Старозаветни догађаји и заповести као припрема за 
Христа и Цркву (јерусалимски итд.). 
15. Систематизација наставне теме 
16. Десет Божијих заповести (однос према Богу и човеку у 
Ст.З. 
17. Десет Божијих заповести (однос према Богу и човеку у 
Ст.Завету) 
18. Десет Божијих заповести (смисао прве четири 
заповести) 
19. Десет Божијих заповести (смисао 5.-10. заповести) 
20. Систематизација наставне теме 
21. Старозаветна пророштва о Христу и Цркви (кратки 
преглед старозаветних пророштава) 
 22. Старозаветна пророштва о Христу и Цркви (поређење 
старозаветних пророштава са новозаветним извештајима) 
23. Старозаветна пророштва о Христу и Цркви – 
oбнављање 
24. Смрт као последњи „непријатељ“ 
25.Смрт као последњи „непријатељ“ 
26. Људски напори за превазилажење смрти (различите 
религије) 
27. Људски напори за превазилажење смрти (различите 
религије)-Обнављање 
28. Људски напори за превазилажење смрти (философија) 
29. Људски напори за превазилажење смрти (наука) 
30. Људски напори за превазилажење смрти (наука)-
Обнављање 
31. Старозаветни мотиви у православној иконографији 
32. Старозаветни мотиви у православној иконографији-
Обнављање 
33. Старозаветни мотиви у православној иконографији са 
обзиром на новозаветно откровење 
34. Старозаветни мотиви у православној иконографији са 
обзиром на новозаветно откровење-Обнављање 
35. Старозаветни мотиви у православној иконографији са 
обзиром на новозаветно откровење-Обнављање 
36. Систематизација 

2. Аврам и јеврејски 
народ као праслика 
Христа и Цркве 

Треба показати да 
Библијска историја да 
под избором Аврама 
подразумева многе, 
читав један народ, 
као и то да речи 
''Израиљ'' и слуга 
Божији подразумева 
и једног и многе.Ово 
се доводи у везу са 
Христом и 
Литургијом. 

 

 

3. Десет Божијих 
Заповести 

Упознавање са 
Сарозаветним 
описом давања 
Заповести Мојсију на 
Синају, указујући да 
суштина овог закона 
није његово 
индивидуално 
упражњавање и 
испуњење већ да она 
има смисао у односу 
човека према Богу и  
другом човеку. 

 

-упућује ученике 
да разликују 
појмове вера-
сујеверје 

 

-морални 
закони и 
употреба 
истих 

коришћење 
моралних закона у 
животу 

примена 
десет 
Божијих 
заповести у 
животу 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербална, Демонстративна, Практичан рад, Рад 
на тексту 

фронтални, индивидуални, Групни Библија, уџбеник, Дидактички материјал 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

-подстиче ученике на отворену 
расправу о историји јеврејског 
народа 

-дефинише појмове везане за Стари 
Завет 

-повезује десет Божијих заповести 
са данашњим савременим животом 

 

-доводе у везу свој живот са 
заповестима 

 

-тестови историја 

-географија 

-српски језик 

-ликовна култура  

 
 

ИЗАБРАНИ СПОРТ ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

    Разред:   5                             Наставни предмет:    Изабрани спорт               Годишњи фонд часова:  __36                                 Недељни фонд часова: __1__ 
Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

Развијање физичких 
способности специфичних за 
изабрани спорт 

 

Програм изабране спортске 
гране 

 

Развијање позитивног става 
према физичкој активности и 
креативном провођењу  
времена и здравом начину 
живота 

- Спортско техничко 
образовање 

 

- спортско 
техничко 
образовање 

 

 

 

-унапређење 
и очување 
здравља 

 

 

 

-развој и 
усавршавање 
моторичких 
способности 

 
 
 
 
 
 
 

Ученик зна:да правилно држи 
тело, зна улогу делова тела 
приликом вежбања, има 
основне навике личне и 
колективне хигијене, поседује 
навике редовне и квалитетне 
исхране, да унапређује своје 
антропомоторичке  
способности- снагу, брзину, 
издржљивост, координацију, 
гикост, реавнотежу и 
прецизност; 
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ЕЛЕМЕНТИ СПОРТСКЕ ИГРЕ 
(36) 

  

 

 

 

- Упознавање ученика са 
специфичностима спортске 
игре и развијање љубави 
према истој 

-Развијање антропомоторичких 
способности у складу са 
индивидуалним могућностима 
и узрасним добом 

 

 

-усвајање 
аутоматизованих 
моторичких 
способности 
специфичних за 
ту спортску игру 

 

 

Оспособљава-
ње ученика за 
самостално 
бављење 
спортом, 
побољшање 
кондиције, 
јачањем 
здравља и 
негом тела. 

-развијање 
осећаја 
праведности и 
осећаја за 
фер плеј 

 
 
-развој физичких 
способности 

 да поседује вештину 
пливања бар једном 
техником, да покретом 
изражава своје емоције и 
искуства и повезује их са 
музиком, д се ученик игра и 
вежба у групи и успоставља 
сарадничке односе, развија 
културу навијања, уочава 
своје способности и особине, 
негује хумане и равноправне 
односе међу вршњацима, 
квалитетно користи слободно 
време за бављење физичким 
активностима организовано и 
самостално, препознаје хитна 
и ургентна станја и да пружи 
прву помоћ код лакших 
повреда 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербална, Демонстративна, Практичан рад,  фронтални, индивидуални, Групни Струњача, Кошаркашка, рукометна, одбојкашка и 
фудбалска лопта, Штоперица, Одскочна даска, 
греда и козлић, Двовисински и паралелни разбој, 
Цд плејер и цд, Кугла, Стартни блок и штафетна 
палица, Вијача и обруч, Сталци и мотка 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Едукује, планира, прати, мотивише, 
посматра, помаже, усмерава, 
припрема, објашњава, упућује, 
подстиче,  демонстрира, коригује, 
показује, кординира, вреднује. 

Посматра, прати, упоређујe,уочава, 
замишља, припрема, слуша, сарађује, 
препознајe активно учествује, користи 
информације, закључује, процењује, 
планира. 

Разговор, праћење и посматрање, 
анализа, извођење заклјучака, 
презентација групног рада, 
вредновање и оцењивање. 

Физика, биологија, техничко и 
информатичко образовање, музичка 
култура, географија, ликовна 
култура, математика, биомеханика... 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

  Разред:  5                            Наставни предмет: Информатика и рачунарство                     Годишњи фонд часова:  36                        Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ 

(WINDOWS) 12 

 

Ученици треба да се упознају 
са графичким радним 
окружењем Windows-a, са 
Control Panel-ом, Windows 
Explorer-ом и њиховом 
улогом; да се упознају са 
инсталацијом и 
деинсталацијом програма и 
периферије као и да знају да 
се заштите од рачунраских 
вируса. 

 
упознавање 
ученика са 
интерфејсом 
оперативног 
система; 
упознавање са 
логичком 
организацијом ХД; 
упознавање 
ученика са 
инсталацијом 
додатних уређаја и 
програма; 

 
Заинтересов
ати ученике 
за 
информацио
ну 
технологију 

Осамостаљивање 
у раду на 
рачунару. Утицај 
на 
професионалну 
оријетацију. 

У овој области ученик треба 
самостално да користи 
Windows уме да користи 
програм Мој копјутер и 
Windows Explorer; уме да 
користи основне опције 
Контролне табле; уме да 
изврши проверу и опоравак 
оштећених делова хард 
диска и зна да користи 
заштиту од вируса 

РАД СА ТЕКСТОМ 16 

Ученици треба да схвате 
улогу текст процесора, да се 
упознају са радом са 
документима, подешавањем 
стране, уписивањем, 
кориговањем, селектовањем, 
изменама текста; да се 
упознају са форматирањем 
текста, као и да упознају рад 
са сликама и цртањем у текст 
процесору и да умеју да 
одштампају своје радове. 

упознавање 
ученика са радом у 
програму за обраду 
текста 

Заинтересов
ати ученике 
обраду 
текста на 
рачунару, 
употребом 
програма MS 
Word 

Осамостаљивање 
у раду на 
рачунару. Утицај 
на 
професионалну 
оријетацију. 

У овој области ученик уме 
самостално да уреди 
једноставнији текст, да уме 
да користи слике и цртеже у 
текст процесору и да 
самостална штампа. 

УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ 8 

Ученици треба да схвате 
појам мултимедије и њену 
улогу, да се упознају са 
програмима за рад са 
мултимедијом (Media Player, 
Real Player) и њиховом 
линијом са алатима и да знају 
како да покрену апликације за 
мултимедију и њихову 
примену у настави. 

упознавање 
ученика са 
основним 
програмима за рад 
у мултимедији; 
оспособљавање 
ученика за 
самостално 
коришћење 
рачунарских 
програма. 

Заинтересов
ати уенике за 
употребу 
рачунара у 
сврху 
стварања 
мултимедија
лних 
садржаја. 

Осамостаљивање 
у раду на 
рачунару. Утицај 
на 
професионалну 
оријетацију. 

У овој области ученик уме 
самостално да направи 
видео запис у једном од 
поменутих програма и да 
употреби основне ефекте 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

Вербална, Демонстративна, Практичан рад, Рад 
на тексту, Метода практичних радова на 
рачунару, Експериментална 

 

 

фронтални, индивидуални, Групни Уџбеник, Интернет , Рачунари и пратећа 
рачунарска опрема, Разне врсте софтвера 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Организује, реализује, прича, пита, 
пише, црта, мотивише, прати 
активности ученика подстиче, 
објашњава, демонстрира, показује 

Слушају, посматрају, причају, 
описују, упоређују, цртају, 
одговарају на питања, дискутују, 
предлажу, истражују, користе 
рачунаре и софтвер 

Задовољство ученика на часу, 
Разговор са ученицима, 
Посматрање ангажованости на часу, 
Анализа рада на рачунару, 
Анализирање часа са ученицима, 
Анализа степена самосталног рада 
на рачунару 

физике, математике, хемије, 
биологије, ликовне културе, 
информатике и рачунарства  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

281 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред:  V                                 Наставни предмет: Немачки језик                     Годишњи фонд часова:   72                                   Недељни фонд часова:   2 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

I  ich, du, 
wir  

II bei uns 
zu Hause  

III 
Alltägliches 

ученици се упозанју са немачким 
говорним подручјем 

-препознају и користе бројеве  

-разумеју и одговарају на једноставна 
питања 

-схватају појам одређеног члана 

-препознају и користе личне заменице 

-постављају једноставна питања 

-одговарају на кратка питања 

слуша и разуме кратак текст 

-одговара на једноставна питања 

-поставља питања 

-разликује негације kein/nicht 

-разуме употребу негација kein/nicht 

-користи негације Kein / nicht 

 

 

Присећање или препознава -
ње информа ције која је 
учена, 

употреба информација у 
новим ситуацијама и при 
решавању задатака који 
имају један тачан одговор, 

изношење мишљења, 
примењива -ње критери -
јума. 

Упознавање са новом 
лексиком ради коришћења 
исте у одгова рајућим 
комуникативним ситуа -
цијама.Oписивање про -
сторија у стану,именовање 
пре-дмета,разго- вор о оба -
везама у породици,позивање 
на заједничке активности.  

Коришћење дијалошке 
форме искористити за 
развијање комуникативне 
компетенци -је. 

Продубљивање научене 
лексичке грађе говорним 
вежбама. 

 

Препознавање страних 
речи,поздра- ва и пред -
стављање,саопштавање 
телефонског броја, 

Тражење и давање 
информација о себи и 
другима,представити своју 
породицу, именовање 
занимања, описивање 
члановапородице,описива
ње кућних љубимаца, 
изражавање допадања и 
недопадања, 
оспособљавање ученика 
за изражајно читање. 

Разговор о оброцима 

Визуелно усва јање назива 
намирница и упознавање 
са  здравом и нездравом 
храном. 

 

 

 

 

 

Стицање 
позитивног 
односа ,према 
немачком језику и  
немачкој култури, 

 уважавање 
различитости и 
навикавање на 
отворе -ност у 
комуни 
кацији,стицање 
свести и сазнања 
о функционисању 
страног и 
матерњег језика 

Усвајање 
новелексичке 
грађе уз по -моћ 
илустр -
ација,увежбавање 
вештине 
слушања и 
примена усво јене 
лекси чке грађе за 
описивање 
активности у свом 
до му. 

 

 

Ученик усваја 
основна правила 
и знања о 
немачком језику 
и култури 

Ученик овладава 
једноставним 
говорним 
структурама , 
развија се 
комуникативна 
вештина 

Ученик ће 
овладати 
рецептивно 
граматичким 
структурама, 
комуникативним 
вештинама на 
основном нивоу 
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-усваја облик за учтиво обраћање 

визуелно усваја називе намирница 

-упознаје се са здравом и нездравом 
храном 

-класификује намирнице по групама 

-користи  глаголе mögen – мöchten за 
давање информација  о оброцима 

-упознаје  се са  терминологијом 
везаном за школу 

-користи  терминологију везану за 
школу 

 

Употреба усвојене лексике 
на конкретном задатку. 
Усвајање терминологије 
везане за школу 

 

Класификаија намирница 
по групама, 
оспособљавање ученика 
за употребу глагола mögen 
– мöchten и за давање 
инфо рмација о оброцима. 
Упознавање ученика са 
терминологијом везаном 
за школу.  

 

 

Коришћење нове 
лексичке грађе у 
кому- никативне 
сврхе, 
изражавање 
допадање или 
недопадање 
глаголом mögen;  

Препознаје и 
користи основне 
речи и изразе 
везане за школу 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 
Вербална, Демонстративна, Практичан рад, Рад 
на тексту, Аудио – визуелна 

фронтални, индивидуални, групни Табла, , ЦД плејер, Пано, Уџбеник, Постери , 
карте , разгледнице, Аудио и видео материјал 

 

 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 
Мотивација ученика у раду, Предаје 
ново градиво,чита текст, објашњава 
значење нових речи, даје упутства, 
објашњава граматичка правила, 
проверава рад ученика, партнер у 
педагошкој комуникацији 

Слуша, реагује на упутства, 
одговара на питања, поставља 
питања, ради вежбе у уџбенику и 
радној свесци, чита текст, саставља 
реченице,  повезује слике у причу 

 

Разговор, посматрање, одговори на 
питања, постављање питања, 
домаћи задатак, константне 
белешке о напредовању, ученички 
радови и продукти ученичких 
активности, разговор са ученицима 

Српски језик, енглески језик, 
географија , музичка култура  
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Разред: 5                           Наставни предмет: Француски                                                    Годишњи фонд часова:72               Недељни фонд часова: 2 

Тематски 
садржај 
програма 

Циљ наставног предмета 

 

Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

I  Здраво 
!  20 

 

препознавање француских речи , 
представљање, бројеви  

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 

 

стицање свести и сазнања о 
функционисању страног и матерњег 
језика. Ученикостварује комуникацију и 
размењује са саговорницима кратке 
информације у вези са познатим 

 

 

 

фонетика француског 
језика, ред речи у 
реченици, лични став 

Pronoms sujets et toniques, 
Interrogation,  

C’est/il est, articles 
définies/indéfinis,l’postrophe,  

J’aime/J’adore+infinitif, 
Présent des verbes être 
interrogation: est-ce que, 
ou…? Qu’est-ce que? 
Négation: ne…pas, 
Conjugaison des verbes 
(l’impératif), Nombres de 60 
a 100 

именовање боја, разговор 
о укусу, изражавање 
количине, разумевање 
сликовитих израза 

Поздрављање, 
опраштање, 
представљање  

Comment tu 
t’appelles?, Je 
m’appelle, Oui/non, 
Alphabet,  

 

les couleurs 

учтиве форме 
обраћања,  

упознавање са 
цивилизацијским 
карактеристкама 
француских 
говорника 

изражавање 
припадности, 
разговор о 
осећањима, писање 
честитки и 
захвалница 

футур 
прош,множина 
именица,боје,упитни 
облици 

Стицање 
позитивног односа 
према другим 
језицима и 
културама, као и 
према сопственом 
језику и културном 
наслеђу, уз 
уважавање 
различитости 

Представљање и 
опи сивање 
некога, разговор о 
укусима, одевању, 
препознавање и 
означа вање 
количине 

Сналажење у 
простору, 
означавање 
предмета у 
простору, 
описивање 
предмета, 
предлагање, 
давање наредби и 
савета, 

Препознавање 
мушког и женског 
рода, постављање 
питања у вези са 
предметом и 
особом 

разумевање нове 
лексике, именовање 
делова , бројеви до 13, 
описивање личних 
ствари 

усвајање нових знање 
о земљама 
француског говорног 
подручја 

 

 

ученик самостално или 
уз малу помоћ 
наставника говор о 
свакодневним 
активностима  школи 
или код куће 

ученик  користи 
негацију описује себе и 
друге самостално или 
уз помоћ наставника, 
разумевање краћих 
порука 

 

II Забава  
22 

 

III  Дупли 
клик 18 

 

IV Свет 
тинејџера    

12 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

 
Вербална, Демонстративна, Аудио визелна, 
Илустративна,   Рад на тексту 

 
фронтални, индивидуални, групни 

 
Табла, ЦД плејер, Пано, Уџбеник, Радна свеска, 
флеш картице, разгледнице 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

 

оспособљава ученике да предстве 
себе и друге на француском језику, 
подстиче и наводи ученике да 
опишу и окарактеришу једну особу, 
наводи и оспособљава ученике да 
употребљавају личне заменице , 
упућује ученике да пронађу питања 
и да дају одговоре  да изразе шта 
воле/не воле  (Qu’est-ce que tu 
adores? Je adore.., да 
употребљавају и препознају бројеве 
до 60 , поспешује групни рад 
ученика,континуирано вреднује и 
оцењује стечена 

 

слуша, чита и реагује на упутства и 
наредбе; ради у паровима или 
групи; учи путем игре; преводи гест 
у исказ и исказ у гест; одговара на 
постављена питања у вези са 
текстом /сликом –класира и 
упоређује; редовно ради домаће 
задатак   

 

Разговор, посматрање, одговори на 
питања, постављање питања, 
домаћи задатак, константне 
белешке о напредовању, ученички 
радови и продукти ученичких 
активности, разговор са ученицима 

 
 
Енглески језик, српски језик, 
географија, музичко васпитање  
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 
ШЕСТИ, 
СЕДМИ  И 

ОСМИ РАЗРЕД 

(Просветни гласник 19/93) 
 
 
 
 
 
 
 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

VI РАЗРЕД                              Годишњи фонд часова:  144                  Недељни фонд часова:  4 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ  - корелација ОГ УГ ДТ 

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Наш говор Вежбање у течном правилном и 
логичком читању обрађених 
текстова, песама и сл 

Упућивање ученика на 
коришћење библиотеке 

Оспособљавање ученика да се 
јасно и правилно изражавају, 
препричавају, репродукују 
песме, читају по улогама, 
драматизују текстове и сл. 

 

Природа и друштво, Ликовна 
култура 

Писмено изражавање, језик и 
правопис 

1 1  

Доживљај с распуста – говорна 
вежба 

 2  

Презиме за септембар – песма  1 1  

Ћирилица и латиница  2  

У шестом разреду – говорна 
вежба 

 1  

Магарац и Езоп – читање  1  

Речи – песма 1 2  

Јесен – песма 1 2  

Порука телефоном  1  

Начин – зачин, - текст  1 1  

Огледалце – прича 1 1  

Причање по низу слика  1  

Децо гледајте пада снег – текст 1 1  

Вук лењивац – читање  1  

Циганин хвали свога коња – 
песма 

1 2  

Дечак с празном саксијом - 
прича 

1 2  

Два друга – прича 1 2  

Три хлеба 1 1  

Зимско јутро – песма, В. Илић 1 2  

Зашто грм није могао расти - 
прича 

1 2  

Пегице 1 1  

Песма о именима 1 2  

Ветар и сунце, Езоп 1 1  
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Марко Краљевић и Бег 
Костадин – нар. песма 

1 1  

Зашто пас живи са човеком - 
прича 

1 1  

Врабац 1 2  

Пролеће 1 1  

Плави зец 1 1  

Писмо без адресе 1 1  

Досетљиви дечак 1 1  

Плави чуперак – песма, М. 
Антић 

1 1  

Продана слобода – Б. Ћопић 1 1  

Орао и шумар - Езоп 1 1  

Имам бицикл 1 1  

Корњача и зец 1 1  

Опис пејзажа – говорна вежба  1  

Моја мајка – говорна вежба  1  

Идемо на распуст – говорна 
вежба 

 1  

Завршили смо шести разред  1  

Укупно 77 28 49  

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Опис доживљаја с распуста Оспособљавање ученика да 
самостално пишу кратке 
саставе у вези са доживљајима 
и искуствима 

Писање писама 

 

Природа и друштво, Ликовна 
култура 

Усмено  изражавање, језик и 
правопис 

 2  

Писање абецеде  1  

Преписивање текста латиницом   3  

Диктат – латиницом  2  

Писмени задатак  4 4 

Састављање приче  4  

Диктат – велико слово  2  

Писање честитки  2  

Опис пејзажа  2  

Моја омиљена животиња – опис  1  

Писмо другу  1  

Најбољи друг – састав  1  

Идемо на распуст  1  

Укупно 30  26 4 
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III ЈЕЗИК И ПРАВОПИС 

Растављање речи на слогове Стицање правописних навика 

Усвајање нових правописних 
правила 

Уочавање глагола, именица, 
придева 

Природа и друштво, Ликовна 
култура 

Усмено и Писмено изражавање,  

1   

Упитне реченице  1  

Описивање као облик 
изражавања 

1   

Речи које значе особину 1 1  

Придеви  1  

Заједничке именице 1   

Властите и заједничке именице  1  

Уочавање глагола 1 2  

Род именица 1 1  

Једнина и множина 1 2  

Именице 1 3  

Употреба великог слова  1  

Укупно 21 8 13  

IV ЛЕКТИРА 

Застава – Д. Лукић Развијање љубави према 
поезији                                  
Развијање љубави према књизи 

Природа и друштво, Ликовна 
култура                                  
Усмено и Писмено изражавање, 
језик и правопис 

1 1  

Девојчица – Д. Лукић 1 1  

Деца и џинови – Д. Лукић 2 2  

Патуљак у џепу – Д. Лукић 1 2  

Другарство – Д. Лукић 1 2  

Киша пада – Д. Лукић 1 1  

Укупно 16 7 9  

УКУПНО 144 43 97 4 
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МАТЕМАТИКА 

VI РАЗРЕД                              Годишњи фонд часова:  144                  Недељни фонд часова:  4 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000 

Сабирање/одузимање без 
потписивања 

Проширивање бројног низа и 
стицање нових математичких 
знања. Примена стечених 
знања у пракси                              
техничко образовање, ликовна 
култура, српски језиксабирање 
и одузимање до 100 

 2  

Сабирање/одузимање са 
потписивањем 

 2  

Задаци са 2 рачунске операције  2  

Укупно 6  6  

II МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДО 1000 
Таблица множења Стицање нових и проширивање 

постојећих математичких 
знања о множењу, дељењу и 
разломцима 

Примена знања у пракси 

 

техничко образовање, ликовна 
култура, српски језик 

Сабирање и одузимање до 
1000 

 

 3  

Множење / дељење са 10 и 100 2 5  

Разломци 3 4  

Множење / дељење стотина 2 2  

Множење десетица 1 1  

Множење / дељење стотина и 
десетица 

2 5  

Множење / дељење двоцифр. 
броја једноцифреним 

2 6  

Дељење са /без остатка 4 6  

Множење / дељење троцифр. 
броја једноцифреним 

3 7  

Писмено множење (234 * 2) 3 5  

Множење и сабирање  1 2  

Множење и одузимање 1 2  

Писмено дељење (864: 2) 1 6  

Писмено множење (239 * 2) 2 4  

Писмено множење (134 * 4) 2 3  

Писмено дељење (642 : 3) 2 3  

Писмено множење и дељење - 
вежбање 

 4  

Укупно 99 31 68  
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III ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ 

Угао Стицање знања о угловима, 
троугловима и њиховим 
математичким релацијама 

Развој логичког мишљења 

 

техничко образовање, ликовна 
култура, српски језик 

 

1 2  

Елементи угла 1 2  

Величина углова 1 2  

Обележавање углова 1 2  

Упоређивање углова 1 2  

Јединице за мерење – угломер 1 2  

Мерење углова 1 1  

Оштар, прав туп угао 1 2  

Троугао 1 2  

Врсте троуглова према 
угловима 

1 2  

Врсте троуглова према 
страницама 

1 2  

Цртање  (не) једнакостраничног 
троугла 

2 4  

Укупно 39 13 26  

УКУПНО 144 44 100  
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

VI РАЗРЕД                              Годишњи фонд часова:  108                  Недељни фонд часова:  3 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ЗЕМЉА КАО ПЛАНЕТА 

Небо и небеска тела Развијање љубави и правилног 
односа према природи.Стицање 
знања о нашој планети 
Српски језик,Ликовна култура, 
техничко образовање, 
Богатство земљине коре 

1  1 

Облик Земље 1   

Кретање Земље 1 1  

Годишња доба 1   

Календар 1 1  

Океани и копно 1  1 

Рељеф земље 1  1 

Укупно 12 7 2 3 

II БОГАТСТВО ЗЕМЉИНЕ КОРЕ 

Богатство земљине коре, руде Стицање знања о богатствима 
земљине коре и коришћењу 
истих 
Српски језик,Ликовна култура, 
техничко образовање. Земља, 
Р. Србија 

1 1  

Метали, гвожђе 1 1  

Бакар, олово 1 1  

Алуминијум 1 1  

Горива, нафта 1 1  

Течни гас, неметали 1 1  

Угаљ 1 1  

Укупно 14 7 7  

III ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Животна заједница Упознавање ученика са флором 
и фауном и разумевање односа 
између њих.  
Формирање позитивног става 
према природи и очувању 
природе 
Српски језик,Ликовна култура, 
техничко образовање 
Земља, Р. Србија 
 

1   

Буква, јела, губар 1 1  

Гљиве 1 1  

Јастреб, вук 1 1  

Међусобна зависност биљака и 
животиња у шуми 

1 1  

Ливада 1 1  

Бара, барске биљке 1 1  

Барске животиње 1 1  

Међусобна зависност биљака и 
животиња у барској заједници 

1 1  

Живот у мору 1 1  

Својства морске воде 1   

Биљни свет мора 1   

Животињски и биљни свет мора 2   

Међусобна зависност биљака и 
животиња у мору 

1 1  

Значајне биљке, индустријске 
биљке, житарице 

1 1  

Пшеница, сунцокрет, шећерна 
репа, лан 

1 1  
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Ливаде и пашњаци, лековито 
биље 

1   

Заштита природе 1 1  

Ретке и угрожене врсте биљака 
и животиња 

1 1  

Укупно 35 20 15  

IV РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Име, симболи и обележја наше 
отаџбине 

Познавање са природним и 
географским одликама наше 
земље 
Упознавање са историјом 
наших народа 
Развијање родољубља 
 
Српски језик,Ликовна култура, 
техничко образовање 
Богатство земљине коре, 
Животне заједнице 

1 1  

Где се налази Србија – географски 
положај и величина 

1 1  

Планински предели 1 1  

Равничарски предели 1 1  

Језера и минералне воде 
Србије 

1 1  

Војводина, положај и 
становништво 

1 1  

Природна богатства Војводине 1 1  

Природне лепоте и туризам 
Војводине 

1 1  

Култура и културно – историјски 
споменици Војводине 

1 1  

Градови Војводине 1 1  

Косово и Метохија – природна 
богатства 

1 1  

Култура и културно историјски 
споменици Косова и Метохије 

1 1  

Градови Косова и Метохије 1 1  

Београд – главни град Србије 1 1  

Становништво и насеља Србије 1 1  

Природна богатства Србије 1 1  

Пољопривреда и шумарство 1 1  

Извори енергије и рудна 
богатства 

1 2  

Индустријски сектори 1 1  

Саобраћај и поштански 
саобраћај 

2 1  

Трговина и размена добара 1 1  

Прошлост наших народа 2 1  

Укупно 47 24 23  

УКУПНО 108 58 47 3 
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ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

VI РАЗРЕД                              Годишњи фонд часова:  144                  Недељни фонд часова:  4 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ПОЗНАВАЊЕ  МАТЕРИЈАЛА 

Познавање материјала у 
грађевинарству 

Упознавање са грађевинским 
материјалима и начинима њихове 
употребе 

природа и друштво, математика, 
ликовна култура, практичан рад,  

грађевинарство, обликовање 
материјала 

1 3  

Употреба дрвета 1 2  

Средства за изолацију 1 1  

Посебан грађевински материјал 1 3  

Опека, цреп, креч 1 2  

Материјали у грађевинарству  2  

Укупно 18 5 13  

II ОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 

Обликовање материјала Овладавање техникама рада 
једноставнијим производним 
процесима,који подразумевају 
коришћење материјала и алата 

природа и друштво, математика, 
ликовна култура, практичан рад 

грађевинарство, познавање материјала 

1   

Макета куће 1 2  

Преношење мера са цртежа на 
материјал 

2 2  

Израда макете куће 1 4  

Украшавање макете  1 4  

Брвнара – израда 2 6  

Укупно 26 8 18  

III ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Грађевинарство Упознавање са основним техникама 
рада, занимањима и мерама заштите у 
грађевинарству 

природа и друштво, математика, 
ликовна култура, практичан рад 

познавање и  обликовање материјала 

1 1  

Грађ. Објекти 1 1  

Зидање зграде 1 1  

Припрема тла за градњу 1   

Изградња темеља 1   

Бетонирање 1   

Темељ од камена 1   

Изградња зидова 1 2  

Изградња крова  3  

Уградња прозора и врата  2  

Машине у грађевинарству 1 3  
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Основна занимања  1 3  

Поступак у случају пожара 1 3  

Поправке и кречење у стану 1 2  

Лепљење тапета и бојење 
столарије 

1   

Укупно 34 13 21  

IV ОБРАДА ЛИМА И ЖИЦЕ 

Лим  и жица – својства Упознавање са лимом и жицом као 
материјалом за рад, техникама рада, 
својствима и мерама заштите у раду. 
Допринос професионалној орјентацији                              

природа и друштво, математика, ликовна 
култура, практичан радпознавање и  
обликовање материјала 

1 3  

Обрада лима и жице 2 4  

Израда кадице и мистрије 1 8  

Мере заштите на раду 1 2  

Укупно 22 5 17  

V ОСНОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Основна средства за прехрану 
и заштиту биља 

Упознавање са занимањима и 
техникама рада у пољопривреди у 
циљу професионалне орјентације 

природа и друштво, математика, 
ликовна култура, практичан рад 

познавање и обликовање материјала 

1 3  

Основна занимања 2 2  

Пољопривредни производи, 
врсте производње 

2 5  

Оруђа за ручну обраду 
земљишта 

2 1  

Агротехничка средства 4 8  

Укупно 30 11 19  

VI САОБРАЋАЈ 

Правила за безбедну вожњу 
бициклом 

Развијање собраћајне културе. Упознавање 
основних правила у собраћају. Овладавање 
техником вожње бицикла 

природа и друштво, математика, ликовна 
култура, практичан рад                         
познавање материјала 

1 2  

Саобраћајни знакови 1 2  

Вожња бицикла на полигону 1 4  

Одржавање бицикла 1 2  

Укупно 14 4 10  

УКУПНО 144 46 98  
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ПРАКТИЧАН  РАД 

VI РАЗРЕД                              Годишњи фонд часова:  144                  Недељни фонд часова:  4 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ПРОИЗВОДНЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Комуникација са особљем 
школе 

Формирање адекватног односа према раду и 
радним људима 

Природа и друштво, Ликовна култура, Српски 
језик,Техничко образовање 

 1  

Сакупљање плодова  2  

Израда честитки  2  

Укупно 5  5  

 II УРЕЂЕЊЕ СТАНА И ОКОЛИНЕ    

Уређење зидова и подова у 
стану 

Стицање основних знања и навика о 
одржавању чистоће стана. Улепшавање 
животног простора као естетски моменат 

Природа и друштво, Ликовна култура, Српски 
језик,Техничко образовање                           
Лична хигијена 

1 2  

Грејање и осветљење у стану 1 1  

Уређење цвећа у просторијама 1 4  

Украшавање стана 1 1  

Укупно 12 4 8  

 III ОДЕВАЊЕ    

Узорци тканина Упознавање ученика са основним правилима 
одевања,одржавања лепог спољашњег 
изгледа. Развијање естетских вредности  

Природа и друштво, Ликовна култура, Српски 
језик,Техничко образовање                                
Лична хигијена 

1   

Рубље – лично, постељина 1 1  

Хигијена рубља 1 1  

Одећа и пратећи делови одеће 1 1  

Обућа 1   

Укупно 8 5 3  

 IV ЛИЧНА ХИГИЈЕНА    
Умивање, купање, прање косе Формирање и развој хигијенских навика 

Естетика као фактор социјализације 

Природа и друштво, Ликовна култура, 
Српски језик,Техничко образовање 

Одевање 

2   

Прање руку, ногу, зуба 2   

Прибор и средства за личну 
хигијену 

 2  

Употреба и чување прибора за 
личну хигијену 

 2  

Употреба санитарија  1  

Одржавање хигијене у стану  2  

     

Укупно 11 4 7  

УКУПНО 36 13 23  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

VI РАЗРЕД                                          Годишњи фонд часова:  72                                 Недељни фонд часова:  2 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ- корелација ОГ УГ ДТ 
I СПОНТАНИ РИТАМ БОЈЕНИХ МРЉА, ЛИНИЈА, СВЕТЛОСТИ 

Линија – грађење облика Развијање способности опажања и памћења 
виђеног.Уочавање ритма у ликовном изразу           

Природа и друштво, Српски језик, техничко 
образовање                                                      
Визуелно споразумевање, машта 

1 1  

Структура материјала 1 1  

Мајско цвеће  4  

Ритам у облику  4  

Група у мировању  4  

Укупно 16 2 14  

II ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Боја – основна, изведена, црна, 
бела 

Јачање осетљивости за боје и њихове 
односе                                          
Упознавање са различитим ликовним 
техникама 

Природа и друштво, Српски језик, 
техничко образовање 

Визуелно споразумевање, машта 

1 1  

Ватромет боја 1 3  

Боја сунца – сунчевог спектра 1 1  

Контрасти у фамилији боје 1 1  

Топле и хладне боје 1 1  

Светло – тамни бокор 1 1  

Венац паприка 1 3  

Од мрље до слике 1   

Пут у боји  1  

Зелена долина  - темпера 1 1  

Илустрација текста Св. Сава 1 3  

Илустрација бајке 2   

Укупно 28 12 16  

III ТЕКСТУРА 

Новогодишње честитке Развој имагинацијеНеговање интереса за 
посматрање, ликовно посматрање и 
обликовање                                                
Природа и друштво, Српски језик, техничко 
образовање, Спонтани ритам, Визуелно 
споразумевање, машта 

2 2  

Поклони и украси 2 2  

Снежне пахуљице 2 2  

Укупно 12 6 6  
IV СВЕТ УОБРАЗИЉЕ, МАШТЕ 

На снегу – хладне боје Развој имагинације. Неговање интереса за 
посматрање, ликовно посматрање и 
обликовање                                             
Природа и друштво, Српски језик, техничко 
образовање. Визуелно споразумевање, 
спонтани ритам 

1 3  

Колаж – мами на дар 1 3  

Моји снови 1 7  

Укупно 16 3 13  
УКУПНО 72 23 49  
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

VI РАЗРЕД                                                         Годишњи фонд часова:  36                     Недељни фонд часова:  1 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ, СВИРАЊЕМ, ПОКРЕТОМ 

Обрада песме по слуху: Ој, Мораво - 
народна 

Циљ: 

•Развијање интересовања, 
музичке осетљивости и 
креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  

•Развијање осетљивости за 
музичке вредности свога и других 
народа  
 
Задаци: 

•Неговање способности извођења 
музике (певање, свирање);  

•Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, 
слушање, истраживање и 
стварање звука);  

•Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа;  
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 

певају по слуху песме различитог 
садржаја и расположења, 
традиционалну и уметничку 
музику примерену њиховим 
гласовним могућностима;  
свирају на дечјим музичким 
инструментима које постепено 
упознају (бубањ, звечке, триангл, 
штапиће ... ) и прате ритмички 
пулс свирањем пратње за 
бројалице користећи и различите 
изворе звука (глас, тело, 
предмете ... ) 
 

1   

Обрада песме по слуху: Право 
пријатељство - дечја из Аустрије 

1   

Утврђивање песама: Право 
пријатељство и Ој, Мораво 

 1  

Обрада песме по слуху: Јесенска песма 
- В. Стојанов 

1   

Утврђивање обрађених песама: Право 
пријатељство и Јесенска песма 

 1  

Обрада песме по слуху: Деда Мраз - А. 
Кораћ 

1   

Утврђивање обрађених песама  1  

Обрада песме по слуху: Химна Светом 
Сави - К. Станковић 

1   

Обрада песме по слуху: Ах, што волим - 
Ј. С. Бах 

1   

Обрада песме по слуху: Јелена девојко - 
народна 

1   

Утврђивање обрађених песама: Химна 
Светом Сави, Ах, што волим и Јелена 
девојко 

 1  

Обрада песме по слуху: Кад ја пођох на 
Бембашу 

1   

Обрада песме по слуху: Другарство - А. 
Кораћ 

1   

Утврђивање обрађених песама: 
Другарство, Кад ја пођох на Бембашу и 
Јелена девојко 

 1  

Обрада песме по слуху: Расти, цветај - 
канон, Француска 

1   

Утврђивање обрађених песама  1  

Укупно 16 10 6  

II УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ 

На лепом плавом Дунаву – валцер – 
Ј. Штраус 

Циљ: 

•Развијање интересовања, 
музичке осетљивости и 
креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  
•Развијање осетљивости за 
музичке вредности свога и других 
народа  
 
Задаци: 

•Стицање навике слушања 
музике, подстицање доживљаја и 
oспoсобљавање за разумевање 
музичких порука;  
 

1   

II рукоовет – С, Мокрањац 1   

Сањарење – Р. Шуман 1   

Утврђивање слушане музике  1  

Гринс Ливс – непознати енглески 
аутор из 16. века 

1   
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Наполитанска песма  - П.И. Чајковски •Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, 
слушање, истраживање и 
стварање звука);  

•Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа; 
 
 Оперативни задаци: 
Ученици треба да :слушају 
вредна дела уметничке и народне 
музике 

1   

Пећа и вук – С. Прокофјев 1   

Одломци из опере Кармен – Ж. Бизе 1   

Утврђивање слушаних композиција  1  

Укупно 9 7 2  

III МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ 

Обрада С-дур лествице (проширење) Циљ: 

•Развијање интересовања, 
музичке осетљивости и 
креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  

•Развијање осетљивости за 
музичке вредности свога и других 
народа  
 
Задаци: 

•Упознавање основа музичке 
писмености и изражајних 
средстава музичке уметности.  
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 

користе основне појмове из 
музичке писмености као саставни 
део опште музичке културе 

1   

Обрад а – мол лествице 1   

Обнављање градива из музичке 
писмености: C - дур лествица, 
(проширење), а - мол лествица 
(хармонска и природна) 

 1  

Обрада динамичких нијансирања - 
темпо,  умеренобрзо - умереноспоро 

1   

Обрада прима и секунда волте 1   

Обнављање градива из музичке 
писмености: прима и секунда волта, 
динамичка нијансирања 

 1  

Укупно 6 4 2  

IV ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Ликовни доживљај песме Ој, Мораво Циљ: 

•Развијање интересовања, 
музичке осетљивости и 
креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  

•Развијање осетљивости за 
музичке вредности свога и других 
народа  
Задаци: 

•Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, 
слушање, истраживање и 
стварање звука);  

•Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа;  
Оперативни задаци: 
 

 1  

Мелодијско ритмичке импровизације  2  

Ликовни доживљај песме Химна Светом 
Сави 

 1  
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Ликовни доживљај композиције Пећа и 
вук 

Ученици треба да :свирају на 
дечјим музичким инструментима 
које постепено упознају (бубањ, 
звечке, триангл, штапиће ... ) и 
прате ритмички пулс свирањем 
пратње за бројалице користећи и 
различите изворе звука (глас, 
тело, предмете ... 

 1  

Укупно 5  5  

УКУПНО 36 21 15  

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ:  

 

• Упознавање и идентификовање музичких способности сваког ученика. 

• Вредновање обухвата и прати развој ученика, његово залагање, интересовање, став, умешност, 
креативност и слично. 

• Резултати се упоређују са могућностима сваког ученика појединачно, чиме се мотивише на музичку 
активност. 

 

ПРИРУЧНИЦИ:  

 “Музичка култура  за шести разред основне школе”, Г. Стојановић, Надежда Ћирић 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Музички стуб, пијанино, табла, дечји ритмички и мелодијски инструменти, компјутер, ЦД... 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Ликовна култура, Физичко васпитање, Српски језик, Природа и друштво. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

VI РАЗРЕД                                                  Годишњи фонд часова:  108                              Недељни фонд часова:  3 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- КОРЕЛАЦИЈА 

ОГ УГ ДТ 

I ХОДАЊЕ 

Ходање на различите начине са 
додатним покретима и 
различитим ритмичким 
структурама 

Задовољење основних потреба ученика за 
кретањем и игром. Кориговање недостатака 
у телесном и моторном развоју. Јачање 
укупних моторних спос. Ученика. Развој 
координације покрета, равнотеже                 

Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култураТрчање, пењање,игре, слободне 
манипулативне вежбе 

2  2 

Ходање по смањеној подложној 
површини на различите начине 

2  2 

Укупно 8 4 / 4 

II ПУЗАЊЕ И ПРОВЛАЧЕЊЕ 

Пузање на различите начине Задовољење основних потреба ученика за 
кретањем и игром. Кориговање недостатака 
у телесном и моторном развоју. Јачање 
укупних моторних спос. ученика.               

Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура;                                            
Ходање,трчање, колутање,пењање,игре, 
бацање и хватање  

1  1 

Провлачење на различите 
начине 

1  1 

Провлачење комбиновано са 
пузањем и колутањем 

  1 

Укупно 5 2 / 2 

III КОЛУТАЊЕ 

Колут напред Јачање окретности и гипкости. Кориговање 
недостатака у телесном и моторном развоју. 
Јачање укупних моторних спос. ученика. 
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура; Ходање,трчање, провлачење, 
пењање,игре, слободне манипулативне 
вежбе 

1  1 

Колут назад 1  1 

Колут преко мањих дужинских и 
висинских препрека 

1  1 

Укупно 6 3 / 3 

IV  ТРЧАЊЕ 

Трчање преко препрека Задовољење основних потреба ученика за 
кретањем и игром-Кориговање недостатака у 
телесном и моторном развоју. Јачање 
укупних моторних спос. ученика.          
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура. Ходање, колутање, пењање,игре, 
слободне манипулативне вежбе, поскоци 

1 1 1 

Брзо трчање из ниског и полу 
високог старта 

1 1 1 

Истрајно трчање 1  1 

Укупно 8 3 2 3 

V ПСОКОЦИ, НАСКАКАЊЕ, САСКАКАЊЕ СКАКАЊЕ И ПРЕСКОЦИ 
Суножни и једноножни поскоци 
на различите начине 

Јачање окретности и гипкости  и 
издржљивости. Подстицање соматског 
развоја ученика у смислу повећања мишићне 
масе.  Задовољење основних потреба 
ученика за кретањем и игром. Кориговање 
недостатака у телесном и моторном развоју. 

1  1 

Наскакање и саскакање из и са 
краћим залетом једноножно и 
суножно 

1  1 
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Наскакање и саскакање са 
додатним покретима 

Јачање укупних моторних спос. ученика.  

Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.  

Ходање,трчање, колутање, пењање, игре, 
слободне манипулативне вежбе 

 

 

 

1  1 

Прескакање покретне вијаче на 
различите начине 

1  1 

Прескакање покретне вијаче са 
додатним задацима 

1  1 

Нагазни скокови 1  1 

Скокови преко препрека 1  1 

Прескок преко справе 
(разножно и згрчно) 

1  1 

Скокови уз помоћ мотке 1   

Скок у вис 1  1 

Скок у даљ 1  1 

Укупно 21 11 / 10 

VI БАРАТАЊЕ ЛОПТОМ 
Бацање и хватање лопте са 
елементима кошарке и 
рукопмета 

Развијање укупних психомоторних 
способности. Задовољење социјалних 
потреба ученика. Допринос сталном 
побољшању укупних способности ученика, 
развијање снаге, спретности, издржљивости 
као и развоју воље и развоју моралних 
особина ученика, с`посебним нагласком на 
правилан однос у колективу, развијање 
самодисциплине и одговорности. Усвајање 
основних елемената технике кошарке, 
одбојке, рукомета и фудбала.                 

Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура; Ходање,трчање,  

бацање и хватање, колутање, пењање,игре, 
слободне манипулативне вежбе 

1 1 1 

Вођење лопте са елементима 
кошарке и рукомета 

1 1 1 

Ударање (одбијање) лопте са 
елементима одбојке 

1 1 1 

Гађање лоптом у циљ и 
шутирање са елементима 
рукомета 

1 1 1 

Бацање лопте у кош (кошарка) 1 1 1 

Ударци по лопти ногом – 
основне технике фудбала 

1 1 1 

Укупно 18 6 6 6 

VII СЛОБОДНЕ МАНИПУЛАТИВНЕ ВЕЖБЕ 

Фризби Задовољење социјалних потреба ученика. 
Допринос сталном побољшању укупних 
способности ученика, развијање снаге, 
спретности.                                                  
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                                                
Ходање,трчање, колутање,пењање,игре, 
бацање и хватање 

  1 

Бадминтон 1  1 

Тенис 1  1 

Укупно 5 2 / 3 
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VIII ВИСОВИ И ПРОМЕНЕ У ВИСУ 

Вратило, двовисински разбој и 
кругови 

Јачање окретности и гипкости  и 
издржљивости.  Јачање мишића горњих и 
доњих екстремитета и вежбање 
координације истих.                                       
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                                 
Ходање,трчање,поскоци, колутање, пењање, 
игре, слободне манипулативне вежбе 

1  1 

Њихање и замаси у вису 1  1 

Укупно 4 2 / 2 

IX УПОРИ 

Мешовити упори и упори на тлу Развијање и очување моторичких 
способности, брзине, координације, гипкости 
и равнотеже.                                                     
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                              
Ходање,трчање,поскоци, колутање, 
пењање,игре, слободне манипулативне 
вежбе 

1  1 

Упори и гибање у упору 1  1 

Укупно 4 2 / 2 

X  ПЕЊАЊЕ 

Пењање по ужету, уз мотку Развој и јачање мишића и координација 
горњих и доњих екстремитета.               
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                             
Ходање,трчање,поскоци, колутање, игре, 
слободне манипулативне вежбе 

2  1 

Укупно 3 2 / 1 

XI  ВУЧЕЊЕ И ПОТИСКИВАЊЕ И НАДВЛАЧЕЊЕ 

Вучење и потискивање разних 
предмета и справа 

Развијање снаге, спретности и 
издржљивости.                                                         
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                                
Ходање,трчање,поскоци, колутање, 
пењање,игре, слободне манипулативне 
вежбе, бацање и хватање 

1  1 

Борба удвоје (гурљањем, 
вучењем) 

1  1 

Надвлачење савлађивањем 
живих отпора  

1  1 

Укупно 6 3 / 3 

XII  ДИЗАЊЕ И  НОШЕЊЕ 

Дизање и ношење сувежбача на 
веће раздаљине 

Развијање снаге, спретности и 
издржљивости.                                                   
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                             
Ходање,трчање,поскоци, колутање, пењање, 
игре, слободне манипулативне вежбе, 
бацање и хватање 

1  1 

Укупно 2 1 / 1 

XIII  РВАЊЕ 
Основе технике рвања  Усвајање основних елемената рвања. 

Допринос побољшању укупних физичких 
способности ученика.                              
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                                 
Ходање,трчање,поскоци, колутање, игре, 
слободне манипулативне вежбе 

2  2 

Укупно 4 2 / 2 
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XIV ИГРЕ 

Игре хваталице Развијање укупних психомоторних 
способности. Задовољење социјалних 
потреба ученика. Кориговање  недостатака и 
несразмера у развоју . Задовољење 
основних потреба ученика за кретањем и 
игром.                                                             
Природа и друштво, Српски језик, Музичка 
култура.                               
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање,пењање,бацање и хватање, 
слободне манипулативне вежбе 

  2 

Штафетне игре   4 

Ситуационе игре са 
елементима рукомета, кошарке, 
одбојке и фудбала 

  6 

Игре орјентације у различитим 
варијантама 

  2 

Укупно 14 / / 14 

УКУПНО: 108 43 8 57 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
Разред: 6.                           Наставни предмет: Веронаука                              Годишњи фонд часова:  36                               Недељни фонд часова: 1 

Тематски садржај програма Циљ наставног предмета Задаци наставног предмета Исходи 
ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ  ФУНКЦИОНАЛНИ 

1. Упознавање садржаја, програма и начина рада 
2. Немогућност  света и човека да постоје вечно без заједнице 
са Богом 
3. Немогућност  света и човека да постоје вечно без заједнице 
са Богом 
4. Тајна Христова - истинити Бог и истинити Човек 
5. Тајна Христова - истинити Бог и истинити Човек 
6. Тајна Христова као Литургија 
7. Тајна Христова као Литургија 
8. Рођење Христово (библијска приповест) 
9. Рођење Христово - значај човекове слободе за његово вечно 
постојеање и Богородичиног слободног пристанка да роди 
Христа 
10. Систематизација наставних тема 
11. Символ вере 
12. Символ вере (историјат настанка) 
13. Символ вере (тумачење прва четири члана) 
14. Символ вере (тумачење прва четири члана) 
15. Символ вере (тумачење осталих чланова) 
16. Символ вере (тумачење осталих чланова) 
17. Символ вере (проширење тумачења библијским и 
светоотачким наводима) 
18. Систематизација наставне теме 
19. Христос  - савршени Човек и савршени Бог 
20. Христос  - савршени Човек и савршени Бог 
21.Бог - Спаситељ света 
22.Бог - Спаситељ света 23.Бог не врши насиље над слободом 
човековом 
24. Бог не врши насиље над слободом човековом 
25. Значај човекове слободе за спасење света 
26. Улога првосазданих у спасењу света 
27. Систематизација 
28. Христово страдање и Васкрсење 
29-30. Значај Христовог страдања и Васкрсења за спасење 
света 
31-32. Литургијски живот у Христу као израз  слободе човекове 
33-34. Христов живот у православној иконографији (приказ и 
објашњење икона Господњих празника и најзначајнијих српских 
икона) 
35. "Загледани у иконе ..." (разговор о православној 
иконографији) 
36. Систематизација 

-Скренути пажњу ученицима 
на опис Христовог живота 
забележеног у Јеванђељима 
и одлукама првог и четвртог 
васељенског сабора,али 
виђеног протумаченог из 
Литургијске 
перспективе.Тиме се 
показује да је догађај 
''Христос''истовремено 
јединство многих преко 
једног првог с Богом, као и то 
да је Исус Христос конкретна 
личност у којо је поново 
остварена заједница 
створене природе с Богом 
због чега је Х ристос једини 
спаситељ 
- Упознати ученике са 
Библијским описом догађаја 
везаних Христово 
рођење.Са аспекта слободе 
човека објаснити улогу 
Пресвете Дјеве Богородице 
у домостроју спасења (у 
конкретном случају 
Христовог рођења). Зачеће 
Господа Исус Христа од 
Духа Светога и Марије Дјеве 
указује да је овај догађај акт 
слободе како Бога и човека. 
Марија је пристала 
слободно, на иницијативу 
Бога Оца да роди Сина 
Божијег као човека, што је 
особито важно јер се тиме 
показује Божија спремност 
да поштује човекову слободу 
као што је поштовао и 
слободу првог човека Адама. 

Циљ и 
значај 
символа 
вере 

-подстиче 
ученике на 
отворену 
дискусију 
(историјски 
значај 
стварања 
символа 
вере) 

-одлазак на 
Литургију 

одлазак 
на 
Литургију 
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АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

-подстиче ученике на отворену 
дискусију  
 
 

-слушају 
-дефинише нове појмове 
 

-тестови 
-обавезно напамет научен Символ 
вере 

-исорија 
-географија 
-ликовна култура 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставана средства 

   

рад на тексту индивидуални уџбеник 

разговор фронтални црква 

дијалошки   
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СЕДМИ РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

VII РАЗРЕД                     Годишњи фонд часова:  144        Недељни фонд часова: 4 
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Прелиставамо читанку Вежбе течног, правилног и 
логичког читања, читања по 
улогама и драматизација 

Упућивање ученика на 
коришћење библиотеке 

Оспособљавање ученика да се 
правилно и јасно усмено 
изражавају, да самостално 
препричавају и изражајно 
рецитују 

 

Природа и друштво, Ликовна 
култура 

Писмено изражавање, језик и 
правопис 

1  1 

Азбука – абецеда  1 1 

„Чаробна врата“ - поетски текст 1 1 1 

„Школа“ – прозни текст 1 1  

„Септембар“ – прозни текст 1 1  

„Воћњаци су најлепша небеса“ – песма 1 1  

„Усамљени лист“ – прича 1 1  

„У шуми“ – текст 1 1  

Анегдоте: Доситеј и књиге  1 1  

„Да нам није било Вука“ – песма 1 1  

„Позна јесен“ – текст 1 1  

Народна књижевност: питалице  1 2 

„У школском дворишту“ – текст  1  1 

„Друг другу“ – песма 1 1 2 

„Човек, цвет и пушка“ – прича  1 1  

„Црв и лав“ – басна  1 1 1 

„Свети Сава“ – песма  1 1 2 

„Крвава бајка“ – песма  1 1 1 

„Зими у сусрет“ , Ј.Ј.Змај – песма 1 1  

„У школској библиотеци“ – текст  1   

„Чардак ни на небу ни на земљи“ – 
бајка  

1  1 

„Уз помоћ маште све се може“ – прича  1  1 

„Косовка девојка“ – нар. песма  1 2  

„Мајка“ – песма 1 1  

„Застидео се мајке“ – прича  1 1 2 

„Писмо мајци на село“ – песма  1 1 1 
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„Тајна“ –    1 

„Храст и ветар“ – текст  1 1 1 

„Људске руке“ – текст  1 1  

„Мостови“ – прича   1 1 1 

„Наджњева се момак и девојка“ – нар. 
песма  

1 1  

Народне пословице о раду    1 

„Кад косе деца, кад косе људи“ – 
анегдота 

1 1  

„Летњи распуст“ - песма 1 1  

Како да читам књиге и школске новине 1 1 1 

Укупно 84 30 30 24 

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Списак ученика  Оспособљавање ученика да 
правилно пишу краће саставе, 
писма и сл. 

 

Природа и друштво, Ликовна 
култура 

Усмено изражавање, језик и 
правопис 

  2 

Писање писма    2 

Преписивање латиницом текста 
„Воћњаци су најбоља небеса“ 

  1 

„Усамљени лист“ – прича ,преписивање   1 

Први писмени задатак:    3 

Јесен у парку  - опис    1 

Весела игра – опис слике   1 

Дописница    1 

Други писмени задатак: „Црв и мрав“ – 
одговори на питања  

  2 

Писање рођенданске честитке    1 

Захвалница мајци – писмена вежба    1 

„Застидео се мајке“ – прича, одговори 
на питања  

  1 

Трећи писмени задатак: Аутодиктат 
„Мајка“ – песма  

  4 

Одговори на питања из текста „Храст“    1 
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Одговори на питања из приче 
„Мостови“  

  1 

Четврти писмени   задатак: 
Преписивање анегдоте„Кад косе деца, 
кад косе људи“ 

  2 

Ко ради не боји се глади – писмена 
вежба 

  1 

Укупно 23   23 

III ЈЕЗИК И ПРАВОПИС 

Придеви - описни Стицање правописних навика 

Усвајање нових правописних 
правила 

Природа и друштво, Ликовна 
култура 

Усмено изражавање, писмено 
изражавање 

2 1 3 

Поређење придева 1 1  

Писање суперлатива  1  1 

Придеви – присвојни  1 1  

Бројеви – основни и редни  1  2 

Сложене реченице  1 1  

Глаголи – садашње и будуће време 1 1 1 

Личне заменице  1 1  

Употреба великог слова 2 3 1 

Укупно 28 11 9 8 

IV ЛЕКТИРА 

„Плави чуперак“ – М. Антић  Развијање љубави према 
поезији. Формирање моралног 
лика ученика. Оспособљавање 
да разумеју писану реч других                           
Природа и друштво, Ликовна 
култура, Усмено изражавање, 
писмено изражавање, језик и 
правопис 

2 2 1 

„Шашава песма“ – М. Антић  2 2  

Укупно 9 4 4 1 

УКУПНО 144 45 43 56 
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МАТЕМАТИКА 

VII РАЗРЕД                     Годишњи фонд часова:  144        Недељни фонд часова: 4 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ- корелација ОГ УГ ДТ 

I  ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1 000 000 
Природни бројеви до 1 000 000 Проширивање бројног низа 

Развој логичког мишљења 
 
техничко образовање, ликовна 
култура, српски језик 
сабирање и одузимање до 100, 
природни бројеви до1000, прир. 
Бројеви до 1 000 000 

1 1  

Бројеви прве хиљаде   3 

Бројање по 1 000 до 1 000 000 1   

Бројање по 10 000 до 1 000 000 1   

Бројање по 100 000 до 1 000 
000 

1 1  

Упознавање бројева до 1 000 
000 

1 1  

Писање и читање бројева до 1 
000 000 

 1 1 

Записивање бројева у облику 
збира, производа 

1 1 1 

Месне вредности цифара 1 1 1 

Упоређивање бројева  1 1 1 

Први писмени задатак   1 1 

Бројевна полуправа 1 1 1 

Укупно 27 9 9 9 

II САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1 000 000 

Сабирање и одузимање до 1 
000 000 

Савлађивање основних 
рачунских операција у обиму    
1 000 000 
Развој логичког мишљења 
Примена математичких знања у 
пракси 
 
техничко образовање, ликовна 
култура, српски језик 
сабирање и одузимање до 100  
и 1000, прир. Бројеви до 1 000 
000 

1   

Појам сабирања и одузимања  1 1  

Веза између сабирања и 
одузимања 

1 1  

Сабирање и одузимање у 
неколико корака 

1 2 2 

Писмено сабирање и 
одузимање до 1 000 000 

2 2 3 

Писмено одузимање од 
декадних јединица 

1 1 1 

Сабирање и одузимање задаци   2 

Комутативност сабирака  1 1  

Асоцијативност сабирака  1 1  

Примена асоцијације и 
комутације – задаци   

 1 1 

0 и 1 у сабирању и одузимању  1 1  

Сабирање и одузимање – 
задаци  

1 1 1 

Други писмени задатак   1 1 

Укупно 35 12 13 10 

III МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДО 1 000 000 

Множење и дељење до 1 000 
000  

Развој логичког мишљења 
Усвајање математичких знања 
и појмова из области множења 
у обиму 1 000 000 

1   

Појам множења/дељења  2 1  
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0 и 1 у множењу и дељењу  техничко образовање, ликовна 
култура, српски језик 
сабирање и одузимање до 1000 
000, природни бројеви до1000 

1 1 1 

Множење/дељење бројева 
декадном јединицом  

2 2 2 

Писмено множење / дељење 
једноцифреним бројем  

2 2 2 

Писмено множење/дељење – 
задаци  

  2 

Писмено множење 
двоцифреним бројем  

1 1 1 

Писмено множење и дељење – 
задаци  

  2 

Комутативност множења  1 1  

Асоцијативност множења  1 1  

Комутативност и 
асоцијативност  

  2 

Дистрибутивност множења 
према сабирању одузимању  

2 2 1 

Трећи писмени задатак   1 2 

Састављање и читање 
једноставних израза  

1 1 1 

Вредност сложеног израза  1 1 1 

Решавање задатака помоћу 
израза  

  2 

Једноставни текстуални изрази 
и задаци  

  2 

Четврти писмени задатак  1 1 

Задаци за понављање и 
вежбање 

  3 

Укупно 55 15 15 25 

IV МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Јединице за површину - м2  Оспособљавање ученика за 
мерење површина             
техничко образовање, ликовна 
култура, српски језик            
сабирање и одузимање до 100, 
природни бројеви до1000, 
површине 

3 2 1 

Јединице за површину - а   2 1 1 

Јединице за површину - задаци   1 

Укупно 11 5 3 3 

V  ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА, КВАДРАТА, ТРОУГЛА 
Правоугаоник и квадрат  Упознавање геометријских 

облика, њихових односа 
Практична примена 
математичких знања         
техничко образовање, ликовна 
култура, српски језик, природа и 
друштво                                  
мерење и мере 
 

  1 

Површина правоугаоника / 
квадрата  

2 2 2 

Примена израчунавања 
површине 

  2 

Правоугли троугао   1 

Површина правоуглог троугла 2 2 2 

Укупно 16 5 3 8 

УКУПНО 144 46 43 55 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 VII РАЗРЕД                     Годишњи фонд часова:  144        Недељни фонд часова: 4 
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I КРЕТАЊЕ СИЛА, МЕХАНИЗМИ И МАШИНЕ 

Упознавање уџбеника Развијање љубави и правилног 
односа према природи 

Стицање елементарних знања 
из области физике 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик 

Магнетизам 

1   

Кретање земље   1 

Кретање и мировање 1 1  

Маса тела 1 1 1 

Силе трења 1 1  

Механизми, машине, полуге 1   

Одржавање равнотеже између 
силе и терета 

1   

Алатке по принципу полуге 1 1  

Котур као врста полуге 1 1  

Стрма раван 1   

Кретање, сила, механизми и 
машине 

  1 

Укупно 17 9 5 3 

II ТОПЛОТА 
Топлота, простирање топлоте 
18 19 

Стицање елементарних знања 
и појмова о топлоте              

Техничко образовање, 
Практичан рад,  Ликовна 
култура, Српски језик          
Светлост и звук, кретање сила 

1 1  

Ширење и скупљање тела при 
промени Т  

1   

Температура и термометри  1 1  

Одржавање Т тела    1 

Топлота    1 

Укупно 7 3 2 2 

III СВЕТЛОСТ И ЗВУК 

Извор светлости  Упознавање са светлошћу и 
звуком                                      
Употреба оптичких апарата 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик    
Магнетизам 

1   

Правци простирања и одбијања 
светлости 

2 1  

Дуга  1   

Лупа и оптички апарати  1 1 1 

Звук, постанак  1   

Брзина звука, простирање  1 1  

Светлост и звук   1 

Укупно 12 7 3 2 
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IV МАГНЕТИЗАМ 

Магнет,магнетни полови, 
својства 

Стицање знања о магнетизму и 
практичној примени магнета      

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик           
Светлост и звук 

2 1  

Компас  2 1  

Магнетизам    1 

Силе, светлост, звук, 
магнетизам 

  1 

Укупно 8 4 2 2 
V СУПСТАНЦИЈА И ХЕМИЈСКА ЈЕДИЊЕЊА 

Материја и супстанције  Упознавање ученика са 
основним појмовима о хемијским 
елементима и једињењима и 
њиховој практичној примени у 
животу                                         
Техничко образовање, Практичан 
рад, Ликовна култура, Српски језик                
Заштита животне средине 

1 1 1 

Хемијске и физичке промене  1 1  

Сагоревање материје    1 

Појам смеше и једињења  1 1  

Хемијски елементи и једињења 1 1 1 

Појам киселине, базе и соли  1 1  

Укупно 13 5 5 3 

VI ЋЕЛИЈА 

Биљке и животиње су грађени 
од ћелије  

Сазнања о ћелији као основној 
јединици живог света. Стицање 
знања о једноћелијским и 
вишећелијским организмима        

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик 

1 1  

Ћелија   1 1  

Разлике између биљних и 
животињских ћелија  

1 1  

Једноћелијски и вишећелијски 
организми  

1 1  

Укупно 8 4 4  

VII ЖИВИ СВЕТ И РАЗВИТАК БИЉАКА 
Живи свет и њихов развитак  Упознавање ученика са 

природном средином и 
формирање правилног односа 
према њој. Стицање нових 
знања о биљном свету 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик      
Заштита животне средине 

1 1  

Развитак биљака, вируси и 
бактерије  

1 1  

Алге, гљивице и лишајеви  1   

Маховина и папратњаче  1   

Цветнице 1   

Више биљке   1  

Сакупљање и пресовање биља    1 

Укупно 10 5 4 1 

VIII РАЗВИТАК ЖИВОТИЊА 

Развитак животиња, 
праживотиње и сунђери  

Упознавање ученика са 
развитком животиња. Стицање 
знања о фауни и формирање 
правилног односа према њој 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик           
Заштита животне средине, живи 
свет 

1   

Дупљари и глисте  1 1  

Зглавкари, мекушци и 
бодљокошци  

1 1  

Кичмењаци и рибе  1   

Водоземци  1   

Рибе и водоземци   1  

Гмизавци  1 1  
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Птице  1 1  

Сисари  1 1  

Зоологија    1 

Укупно 15 8 6 1 

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Штетно дејство топлоте, 
светлости и буке на живи свет  

Развијање правилног односа 
према природи                    
Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик          
Светлост, топлота, Р. Србија 

1 1  

Мере заштите 1 1  

Заштита животне средине    1 

Укупно 5 2 2 1 

X РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Република Србија  Упознавање са природним, 
географским и државним 
обележјима наше земље 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик 

Живи свет, заштита животне 
средине 

1  2 

Име и положај   1 1 

Границе  1  1 

Народи и националне мањине у 
Србији  

1 1 1 

Становништво  1   

Симболи: грб, застава и химна  3 2  

Природне географске области 
Србије 

1  1 

Равничарски предели  1 1  

Карпатско – Балканска област  1 1  

Шарска и Динарска област  1 1  

Планински предели Србије – 
сналажење на карти  

1 1  

Воде и језера у Србији    1 

Сливови  2 2  

Реке Србије 1 1 1 

Језера Србије 1 2  

Укупно 36 15 12 9 

XI ИЗ ПРОШЛОСТИ НАШИХ НАРОДА 

Из прошлости наших народа Упознавање са историјом 
наших народа. Развијање 
родољубља 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик                      
Р. Србија 

  1 

Први светски рат 1 1 1 

Церска и Колубарска битка 1 1  

Повлачење српске војске 1   

Солунски фронт 1 1  

Ослобођење Србије и стварање 
Краљевине Југославије 

1  1 

Живот у Југославији између два 
рата 

1 1  

Укупно 13 6 4 3 
УКУПНО 144 68 49 27 
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ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

VII РАЗРЕД                     Годишњи фонд часова:  144        Недељни фонд часова: 4 
НАСТАВАНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ЧИТАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ЦРТЕЖА 

Читање скице и техничког 
цртежа 

Оспособљавање ученика да 
читају технички цртеж. Радно – 
техничко образовање у  циљу 
дање професионалне 
орјентације 

природа и друштво, 
математика, ликовна култура, 
практичан рад                        
основи машинства 

1 1  

Просторно приказивање 
предмета 

1  1 

Прибор за техничко цртање 1 1  

Правоугле пројекције 1  1 

Врсте линија и њихово значење 1  1 

Уписивање мера на цртежу 1  1 

Цртање прелома, пресека 1  1 

Симболи у техничком цртежу  1  1 

Укупно 16 8 2 6 

II  МЕТАЛИ 

Метали – гвожђе  Упознавање са металима као 
материјалом за рад              
природа и друштво, 
математика, ликовна култура, 
практичан рад                 
технологија обраде метала 

2 2  

Бакар и алуминијум 2 2  

Полупроводници од метала  2 2  

Укупно 12 6 6  

III  ОСНОВИ МАШИНСТВА 

Основи машинства – елементи 
машина и механизама  

Овладавање техникама рада у 
једноставним производним 
процесима, техникама 
руковања алатима и 
материјалима. Професионална 
орјентација 

природа и друштво, 
математика, ликовна култура, 
практичан рад                           
технички цртеж, технологија 
обраде метала 

2   

Елементи за спајање  1 1  

Клин, израда техничког цртежа    2 

Модел клина од картона    2 

Елементи за пренос кретања  1 1  

Ланчаници,зупчасти и каишни 
преносници  

1 1  

Преносни механизам    2 

Конструктивни материјали    2 

Посета браварској радионици    2 

Укупно 18 5 3 10 

IV ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 

Технологија обраде материјала 
и мере заштите  

Овладавање техникама рада у 
једноставним производним 
процесима,  
техникама руковања алатима и 
материјалима. Професионална 
орјентација 

2   

Лим  2  4 

Обрада жице и мере заштите 1  1 
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Ланац од алки  

природа и друштво, 
математика, ликовна култура, 
практичан рад 

машинство, технички цртеж 

  2 

Хватаљке за ситне делове, 
пинцета  

  2 

Нож за папир   1  3 

Сечење лима и спајање ножем 
за папир  

  2 

Стругање, израда техничког 
цртежа  

1  2 

Зснимања метслске струке  1 1  

Инсталације, водовод, 
канализација  

2 1 1 

Санитарни уређаји  1 1 1 

Замена гумица из славина    2 

Укупно 34 11 3 20 

V ОБРАДА  КОЖЕ И МАТЕРИЈАЛА 
Обрада коже   Упознавање са технологијом 

обраде коже и материјала, 
овладавање основним 
техникама рада, упознавање са 
различитим занимањима у 
циљу професионалне 
орјентације 

природа и друштво, 
математика, ликовна култура, 
практичан рад 

технички цртеж 

2   

Привезак за кључеве    2 

Новчаник  1  3 

Футрола за налив – перо  2  2 

Текстил  2   

Ручно шивење  1  3 

Машинско шивење  1  1 

Лутке – кројење по шаблону    4 

Фигуре о вуненог конца   1  3 

Ткање текстила   1  3 

Плетење  1 1  

Плетемо шал    4 

Таписерије   2  6 

Макраме   4 

Укупно 50 14 1 35 

VI САОБРАЋАЈ 
Бицикл као превозно средство  Развијање саобраћајне културе, 

упознавање основних 
саобраћајних правила. 
Овладавање техником вожње 
бицикла                                  
природа и друштво, ликовна 
култура, практичан рад 

1 1 2 

Основна правила вожње 
бицикла у саобраћају  

2 1 1 

Вожња бицикла   8 

Укупно 14 2 1 11 
УКУПНО 144 46 16 82 
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ПРАКТИЧАН РАД 

VII РАЗРЕД                     Годишњи фонд часова:  72        Недељни фонд часова: 2 
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I УРЕЂЕЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛЕ 

Уређење и декорисање 
учионице 

Оспособљавање и навикавање 
ученика на одржавање реда 

Развијање естетских осећања 

Техничко образовање, ликовна 
култура, природа и друштво 

  2 

Мале поправке на школском 
материјалу 

  2 

Мале поправке у просторијама 
школе 

  2 

Сређивање школских торби и 
прибора 

  2 

Активности у школској 
библиотеци 

  2 

Укупно 10   10 

II ПРОИЗВОДНЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Нега цвећа  Развијање естетских осећања и 

припрема за професионалну 
орјентацију  

Техничко образовање, ликовна 
култура, природа и друштво 

Исхрана, Уређење школе 

 

  2 

Радови у парку    2 

Уређење игралишта    2 

Орезивање украсног шибља    2 

Израда амбалаже, украсна кеса    2 

Израда амбалаже, тетрапак    2 

Радови на сточарској фарми – 
дијафилм  

  2 

Пошумљавање и запрашивање    2 

Радови у школском врту   2 

Производња цвећа   2 

Нега цвећа у школском врту   2 

Укупно 22   22 
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  III ИСХРАНА – ПОЗНАВАЊЕ И ПРИПРЕМА НАМИРНИЦА 

Исхрана и њен значај  Упознавање ученика са 
основним правилима исхране, 
припремом јела и чувањем 
хране.  

Развој бриге о себи и естетских 
осећања 

Техничко образовање, ликовна 
култура, природа и друштво 

Производне и услужне 
делатности 

 

1 1  

Састојци хране – градивне 
материје  

1 1  

Сатојци хране – енергетске 
материје  

1 1  

Заштитне материје – витамини 
и минерали  

1 1  

Састав намирница – млеко и 
млечни производи  

1 1  

Месо и месни производи  1 1  

Јаја  1  1 

Поврће и производи од поврћа  1 1  

Припрема јела од свежег 
поврћа  

  2 

Воће и производња воћа  1 1  

Чување воћа  1   

Припрема сокова од сезонског 
воћа  

  1 

Хигијена и чување намирница  1 1  

Распоред намирница у 
хладњаку  

1  1 

Посуђе  1 1  

Кухињски прибор  1 1  

Постављање стола  1  1 

Апарати за обраду намирница  1 1  

Прање посуђа  1 1  

Хигијена кухиње  1  1 

Правилно припремање хране 1 1  

Укупно 40 17 14 9 
УКУПНО 72 17 14 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“- УМКА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

319 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

VII РАЗРЕД                                      Годишњи фонд часова:  72               Недељни фонд часова: 2 
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ОБЛИЦИ 

Основни облици, воштани 
пастел 

Развијање способности 
опажања и памћења виђеног. 
Јачање осетљивости за облик 

Природа и друштво, Српски 
језик, техничко образовање 
Пропорције, композиција 

4   

Мост – темпера   2 

Лишће – суви пастел   4 

Ритмичко компоновање – 
„Рајске птице“ 

  4 

Обликовање у жици спиралне 
лутке 

  4 

Укупно 18 4  14 

II ПРОПОРЦИЈЕ 

Пропорције главе Јачање просторне осетљивости 
Упознавање са различитим 
техникама и материјалима – 
акварел, гваш, колаж и 
сл.Природа и друштво, Српски 
језик, техничко 
образовањеОблици,композиција 

 

2   

Портрет Св. Саве –
репродукција 

  4 

Св. Сава – дечје илустровање   2 

Пропорције људске фигуре  2  2 

Човек у окружењу   4 

Витраж 2  4 

Колаж – креирање костима, 
шешира 

  4 

Икебана   4 

Илустрација „Деда и унук“ 2  2 

Кад порастем бићу ...   4 

Укупно 38 8  30 

III КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција Развијање имагинације и негова 
ње интереса за посматрање, 
ликовно посматрање и 
обликовање                      
Природа и друштво, Српски 
језик, техничко образовање 
Пропорције, облици 

2  2 

Танковите јеле, сликање – гваш 2  2 

Сунцокрет – сликање, акварел  2  2 

Новогодишње честитке – колаж 2  2 

Укупно 16 8  8 

УКУПНО 72 20  52 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

VII РАЗРЕД                                           Годишњи фонд часова:  36                   Недељни фонд часова: 1 
НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОГ УГ ДТ 

I ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ, СВИРАЊЕМ, ПОКРЕТОМ 

Обрада песме по слуху:            
Што се боре мисли моје 

Циљ: 
Развијање интересовања, музичке 
осетљивости и креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  
Развијање осетљивости за музичке 
вредности свога и других народа  
 
Задаци: 
Неговање способности извођења 
музике (певање, свирање);  
Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање звука);  
Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа;  
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 

 
певају по слуху песме различитог 
садржаја и расположења, 
традиционалну и уметничку музику 
примерену њиховим гласовним 
могућностима;  
свирају на дечјим музичким 
инструментима које постепено 
упознају (бубањ, звечке, триангл, 
штапиће ... ) и прате ритмички пулс 
свирањем пратње за бројалице 
користећи и различите изворе 
звука (глас, тело, предмете ... ) 

1   

Обрада песме по слуху: И мама 
и тата – из Војводине 

1   

Утврђивање песама: Што се 
боре мисли моје и И мама и 
тата 

 1  

Обрада песме по слуху: 
Кукавица  – И.Ферари 

1   

Обрада песме по слуху: Ој, 
Србијо - В. Шистер 

1   

Утврђивање обрађених песама: 
Ој, Србијо и Кукавица 

 1  

Утврђивање обрађених песама  1  

Обрада песме по слуху: Химна 
Светом Сави - К. Станковић 

1   

Обрада песме по слуху: 
Девојко мала - из филма 
Љубав и мода 

1   

Утврђивање обрађених песама: 
Химна Светом Сави и Девојко 
мала 

 1  

Обрада песме по слуху: Ах, 
што волим - Ј. С. Бах, из 
Кантате о селу 

1   

Обрада песме по слуху: 
Државна химна Боже правде 

1   

Утврђивање обрађених песама: 
Боже правде и Ах, што волим 

 1  

Обрада песме по слуху: Тамо 
далеко - са солунског фронта 

1   

Утврђивање обрађених песама  1  

укупно 15 9 6  

II УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ 

Слушање музике: народна игра 
ансамбла Коло 

Циљ: 
Развијање интересовања, музичке 
осетљивости и креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  
Развијање осетљивости за музичке 
вредности свога и других народа  
 
Задаци: 
Стицање навике слушања музике, 
подстицање доживљаја и 
oспoсобљавање за разумевање 
музичких порука;  
 
 
 
Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање звука);  

1   

Слушање музике: Полка из 
опере Продана невеста - Б. 
Сметана 

1   

Утврђивање слушане музике  1  

Слушање музике: На лепом 
плавом Дунаву , валцер - Ј. 
Штраус 

1   

Слушање музике: Охридска 
легенда - Грлица - С. Христић 

1   

Утврђивање слушане музике: 
Охридска легенда и На лепом 
плавом Дунаву 

 1  
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Утврђивање слушане музике Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа; 
 
 Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 

 
слушају вредна дела уметничке и 
народне музике; 

 1  

Слушање музике: Хумореска - 
А. Дворжак 

1   

Слушање музике: одломци из 
Лабудовог језера - П. И. 
Чајковски 

1   

Слушање музике: Мала ноћна 
музика I став - В. А. Моцарт 

1   

Утврђивање слушане музике: 
Мала ноћна музика и Лабудово 
језеро - одломци 

 1  

Слушање музике: Симфонија 
бр. 40 - В. А. Моцарт 

1   

Слушање музике: музика 
младих Бајага 

1   

Слушање музике: Годишња 
доба - Пролеће - А. Вивалди 

1   

Утврђивање слушаних 
композиција 

 1  

укупно 15 10 5  

III ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Мелодијско ритмичке 
импровизације 

Циљ: 
Развијање интересовања, музичке 
осетљивости и креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  
Развијање осетљивости за музичке 
вредности свога и других народа  
Задаци: 
Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање звука);  
Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа;  
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 

свирају на дечјим музичким 
инструментима које постепено 
упознају (бубањ, звечке, триангл, 
штапиће ... ) и прате ритмички пулс 
свирањем пратње за бројалице 
користећи и различите изворе 
звука (глас, тело, предмете ... ) 

 4  

Мелодијске импровизације 

гласом и покретом 

 1  

Ликовни доживљај песме 

Химна Светом Сави 

 1  

укупно 6  6  

укупно 36 20 16  
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ:  

 

• Упознавање и идентификовање музичких способности сваког ученика. 

• Вредновање обухвата и прати развој ученика, његово залагање, интересовање, став, умешност, креативност и 
слично. 

• Резултати се упоређују са могућностима сваког ученика појединачно, чиме се мотивише на музичку активност. 
 

ПРИРУЧНИЦИ:  

 “Музичка култура  за седми разред основне школе”, Г. Стојановић, Надежда Ћирић 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Музички стуб, пијанино, табла, дечји ритмички и мелодијски инструменти, компјутер, ЦД... 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Ликовна култура, Физичко васпитање, Српски језик, Природа и друштво. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

VII РАЗРЕД                     Годишњи фонд часова:  36       Недељни фонд часова: 1 
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- КОРЕЛАЦИЈА 

ОГ УГ ДТ 

I ХОДАЊЕ 

Ходање у различитим  
комбинацијама применом 
одговарајућих просторних, 
временских и динамичних 
обележја кретања 

Задовољење основних потреба 
ученика за кретањем и игром. 
Кориговање недостатака у 
телесном и моторном развоју. 
Јачање укупних моторних спос. 
Ученика.  Развој координације 
покрета, равнотеже. Трчање, 
пењање,игре, слободне мани 
пулативне вежбе                             
Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура 

1  1 

Усавршђавање квалитативних 
карактеристика ходања 

1  1 

Ходање по смањеној подложној 
површини(са високим 
предножењима и уз 
савлађивање мањих препрека) 

1  1 

Укупно 6 3  3 

II КОЛУТАЊЕ 

Колутање око попречне осе 
тела 

Јачање окретности и гипкости 
Ходање,трчање, 
провлачење,пењање,игре, 
слободне манипулативне вежбе 
Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура 

2  2 

Укупно 4 2  2 
III ТРЧАЊЕ 

Трчање са препрекама Задовољење основних потреба 
ученика за кретањем и игром-
Кориговање недостатака у 
телесном и моторном развоју 
Јачање укупних моторних спос. 
ученика 
Ходање,колутање,пењање,игре, 
слободне манипулативне вежбе, 
поскоци                                       
Природа и друштво, Српски језик, 
Музичка култура 

1  1 

Брзо трчање 1  1 

Истрајно трчање 1  1 

Укупно 6 3  3 

I V СКОКОВИ И ПРЕСКОЦИ 

Прескакање покретне вијаче Јачање окретности и гипкости  и 
издржљивости. Подстицање 
соматског развоја ученика у смислу 
повећања мишићне масе 

Природа и друштво, Српски 
језик,Музичкакултура 
Ходање,трчање,колутање,пењање,
игре,лободне манипулативне вежбе 

1  1 

Прескоци преко справа 1  1 

Скокови уз помоћ мотке 1  1 

Скок у вис 1  1 

Скок у даљ 1  1 

Укупно 10 5  5 

V БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ ЛОПТЕ 

Бацање и хватање лопте на 
различите начине са јачим 
нагласком на одређене технике 
из кошарке и рукомета 

Развијање укупних психомоторних 
способности. Задовољење 
социјалних потреба ученика.  
 

3 3 3 
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Гађање лоптом у циљ и 
шутирање на гол(основе 
технике рукомета) 

Допринос сталном побољшању 
укупних способности ученика, 
развијање снаге, спретности, 
издржљивости као и развоју воље и 
развоју моралних особина ученика, 
с`посебним нагласком на правилан 
однос у колективу, развијање 
самодисциплине и одговорности.. 
Усвајање основних елемената 
технике кошарке, одбојке, рукомета 
и фудбала.                                         
Природа и друштво, Српски језик, 
Музичка култура                  
Ходање,трчање, 
колутање,пењање,игре, слободне 
манипулативне вежбе 

1  2 

Бацање лопте у кош 1  2 

Усавршавања основа технике 
кошарке и рукомета 

2  2 

Вођење лопте 1   

Усавршавање основа технике 
вођења лопте (кошарка, 
рукомет) 

2  3 

Ударање лопте 1  1 

Усавршавање основа технике 
(одбојка) 

1  3 

Баратање лоптом са ногом 1  2 

Усавршавање технике фудбала 1  1 

Слободно изборно 
манипулативне вежбе са 
лоптом 

  7 

Бадминтон, стони тенис, тенис   6 

Укупно 49 14 3 32 

VI ВИСОВИ И ПРОМЕНА ВИСА 

Висови и промене виса  Јачање окретности и гипкости  и 
издржљивости,  Јачање 
мишића горњих и доњих 
екстремитета и вежбање 
координације истих               
Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура     
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање,пењање,игре, 
слободне манипулативне вежбе 

2  2 

Укупно 4 2  2 

VII УПОРИ 
Мешовити упори Развијање и очување 

моторичких способности, 
1  1 
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Упори на телу брзине, координације, гипкости 
и равнотеже                       
Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура     
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање,пењање,игре, 
слободне манипулативне вежбе 

1  1 

Промене упора 1  1 

Укупно по теми 6 3  3 

VIII ПЕЊАЊЕ 

Пењање на различите н ачине 
(уже, мотка, лестве) 

Развој и јачање мишића и 
координација горњих и доњих 
екстремитета                     
Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура              
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање, игре, слободне 
манипулативне вежбеж 

1  1 

Укупно 2 1  1 

IХ  ВУЧЕЊЕ, ПОТИСКИВАЊЕ И НАВЛАЧЕЊЕ 

Вучење на различите начине Развијање снаге, спретности и 
издржљивости                  
Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура                      
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање,пењање,игре, 
слободне манипулативне 
вежбе, бацање и хватање 

 

1  1 

Потискивање на различите 
начине 

1  1 

Навлачење на различите 
начине 

1  1 

Укупно 6 3  3 

Х ДИЗАЊЕ И НОШЕЊЕ ТЕРЕТА 
Подизање и ношење сувежбача 
на различите начине 

Развијање снаге, спретности и 
издржљивости                  
Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура      
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање,пењање,игре, 
слободне манипулативне 
вежбе, бацање и хватање 

1  1 

Укупно 2 1  1 

ХI РВАЊЕ 

Усавршавање основне технике 
рвања 

 Усвајање основних елемената 
рвања и самоодбране. 
Допринос побољшању укупних 
физичких способности ученика 

Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура       
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање, игре, слободне 
манипулативне вежбе 

1  1 

Основе технике самоодбране 1  1 

Укупно 4 2  2 
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ХII ИГРЕ 

Игре хваталице Развијање укупних 
психомоторних способности. 
Задовољење социјалних 
потреба ученика.  
 
Кориговање  недостатака и 
несразмера у развоју . 
Задовољење основних потреба 
ученика за кретањем и игром. 

Природа и друштво, Српски 
језик, Музичка култура 
Ходање,трчање,поскоци, 
колутање,пењање,бацање и 
хватање, слободне 
манипулативне вежбе 

  3 

Штафетне игре   3 

Игре за развијање чула и 
анализатора 

  3 

Укупно 9   9 
УКУПНО: 108 39 3 66 

 

ВЕРОНАУКА за седми разред 

1. Упознавање садржаја програма и начина рада                                                                                                                                       
2. Бог је Света Тројица                                                                                                                                                                                        
3. Бог је Света Тројица                                                                                                                                                                                        
4. Библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Светој Тројици                                                                                                              
5. Библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Светој Тројици                                                                                                             
6. Богослужбена сведочанства о  Богу као Светој Тројици (крштење, евхаристија),                                                                                            
7. Богослужбена сведочанства о  Богу као Светој Тројици (крштење, евхаристија),                                                                                          
8. Бог је Света Тројица(Отац, Син и Дух Свети су три вечне, конкретне личности);                                                                                    
9.  Бог је Света Тројица(Отац, Син и Дух Свети су три вечне, конкретне личности);                                                                                      
10. Света Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске природе и несливеност   Божанских личности);                                             
11. Систематизација                                                                                                                                                                                    
12. Љубав као израз слободе                                                                                                                                                                        
13.  Љубав као израз слободе                                                                                                                                                                          
14. Слобода се изражава као љубав                                                                                                                                                                      
15. Слобода се изражава као љубав                                                                                                                                                                 
16. Бог Отац изражава своје слободно постојање као љубав према Сину и Светоме Духу                                                                          
17.  Бог Отац изражава своје слободно постојање као љубав према Сину и Светоме Духу                                                                  
18. Личност може постојати само у слободном односу љубави према другој личности                                                                                 
19. Имена Свете Тројице показују да су то имена за однос                                                                                                                         
20. Систематизација                                                                                                                                                                                                       
21. Постојање као заједница слободе                                                                                                                                                           
22. Постојање као заједница слободе                                                                                                                                                              
23. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу                                                                                                                                  
24. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу                                                                                                                                             
25. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу                                                                                                                                    
26. Систематизација                                                                                                                                                                                   
27. Пројављивање Свете Тројице кроз Литургију                                                                                                                                                 
28. Пројављивање Свете Тројице кроз Литургију                                                                                                                                     
29. Пројављивање нашег истинског постојања у будућности кроз Литургију                                                                                                          
30. Пројављивање нашег истинског постојања у будућности кроз Литургију                                                                                          
31. Крштење и Литургија као практично исповедање вер у Свету Тројицу                                                                                               
32. Крштење и Литургија као практично исповедање вер у Свету Тројицу                                                                                                 
33. Света Тројица у православној иконографији                                                                                                                                            
34. Света Тројица у православној иконографији                                                                                                                                          
35. Света Тројица у православној иконографији                                                                                                                                          
36. Систематизација 
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ОСМИ РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

VIII РАЗРЕД                                  Годишњи фонд часова: 136                         Недељни фонд часова: 4       
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ -  корелација ОГ УГ ДТ 

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Како сам провео летњи распуст Вежбе тешног, правилног и 

логичког читања, читања по 
улогама и драматизација 

Упућивање ученика на 
коришћење библиотеке 

Оспособљавање ученика да се 
правилно и јасно усмено 
изражавају, да самостално 
препричавају и изражајно 
рецитују 

 

Природа и друштво, Ликовна 
култура 

Писмено изражавање, језик и 
правопис 

 1  

Доживљај са летњег распуста  1  

„Књига“ – песма, Д. Голубовић 1 2  

„Лепа Сава“ – текст, В. Царић 1 2  

„Игра зрна и орача“ – текст, К. 
Куловић 

1 2  

„Хризантеме“ – текст, Г. 
Поповски 

1 2  

Јесен – опис  1  

„Београде, песмо најлепша“ – 
текст 

1 1  

Колико познајемо Београд 1   

„Завичај“ – песма, Д.Ерић 1 2  

Описивање предела према 
слици 

 2  

Читање дечјих новина 1   

Народне пословице 1   

„Сурово срце“ – текст, Б. Ћопић 1 2  

„Ништа се не може упоредити с 
писмом“, В. С. Караџић 

1   

Живот и рад Вука 1   

Народне пословице о штедњи 1   

„Божић“ – песма, Д. Ерић 1 1  

„Свети Сава“ – песма, В. Илић 1 2  

„Песма о језику“, Д. Ерић 1 2  

„Еро и турчин“ -  текст 1 3  

„Гавран и Лисица“ - басна 1   

„Плава звезда“ – песма, М. 
Антић 

1 1  

Како сам провео пролећни 
распуст 

1   

„Гаша“ – песма, Д. Ерић 1   

„Све, све ал занат“ – народна 
прича 

1 2  

Разговор о прочитаним 
текстовима из штампе 

 1  

Укупно 53 22 31  
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II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ И ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

Доживљај са распуста Оспособљавање ученика да 
пишу писмене саставе у вези са 

доживљајима и искуствима 
ученика. Писање краћих 
писама, разгледница, 

телеграма...Богаћење писмене 
и усмене културе 

Природа и друштво, Ликовна 
култура                                   

Усмено изражавање, језик и 
правопис 

 3  

Одговори на питања  8  

Опис годишњих доба  3  

Диктат  5  

Моја биографија 1 2  

Молба 1 2  

Жалба 1 2  

Испуњавање поштанских 
формулара 

1 2  

Телеграм 1 1  

Писмо 1 2  

Разгледница 1 1  

Опис предела са екскурзије – 
писмена вежба 

1 6  

Писмени задаци   4 

Исправак писменог задатка   4 

Укупно 53 8 37 8 
III ЈЕЗИК И ПРАВОПИС 

Именице Стицање правописних навика: 
употреба великог слова, знакова 
интерпункције.... Упознавање 
ученика са врстама речи                              

Природа и друштво, Ликовна 
култура                                                   
Писмено и усмено изражавање 

1 2  

Заменице 1 1  

Придеви 1 1  

Бројеви 1 1  

Глаголи 1 2  

Писање наслова књига 1 1  

Реченице 1 2  

Писање речице не и речице ли 1 2  

Укупно 20 8 12  

IV ЛЕКТИРА 

Марко Краљевић и Бег 
Костадин 

Развијање љубави према 
народнојпоезији.Оспособљавање 
ученика да разумеју писану реч 
других. Формирање моралног 
лика ученика                              
Природа и друштво, Ликовна 
култураПисмено и усмено 
изражавање, језик и правопис 

1 1  

Предраг и Ненад 1 2  

Краљевић Марко укида 
свадбарину 

1 2  

Стари Вујадин  2  

Укупно 10 3 7  
УКУПНО 136 41 87 8 
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МАТЕМАТИКА 

VIII РАЗРЕД                    Годишњи фонд часова: 136                         Недељни фонд часова: 4      
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО МИЛИОН 

Бројање по 1 000 до 1 000 000 Проширивање бројног низа. 
Стицање основних 
математичких знања потребних 
за наставак школовања, 
укључивање у рад и 
интегрисање у животну 
средину. Оспособљавање 
ученика за примену стечених 
знања у животу 

Српски језик, Ликовна култура, 
Прирпда и друштво 

Природни бројеви, Сабирање и 
одузимање 

1 3  

Декадне јединице до 1 000 000 1 4  

Упознавање бројева до                 
1 000 000  

1 3  

Месна вредност цифре 1 2  

Сабирање и одузимање до 1 
000 000 

1 5  

Укупно 22 5 17  

II СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ПРЕКО 1 000 000 
Упознавање декадних јединица 
већих од 1 000 000 

Примена знања у практичном 
животу. Оспособљавање за 
стицање нових знања 

Српски језик, Ликовна култура, 
Прирпда и друштво 

Природни бројеви, Сабирање и 
одузимање 

1 1  

Писање и читање бројева већих 
од 1 000 000 

1 2  

Уређеност скупа природних 
бројева 

1 2  

Графички приказ низа 
природних бројева 

1 1  

Укупно 10 4 6  

III САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ВЕЋИХ ОД 1 000 

Сабирање и одузимање 
природних бројева већих од 
1000 

Оспособљавање за стицање 
нових знања. Овладавање 
основним рачунским 
операцијама са природним 
бројевима. Примена стечених 
знања. Разој логичког 
мишљења 

Српски језик, Ликовна култура, 
Прирпда и друштво 

Природни бројеви, Сабирање и 
одузимање 

2 4  

Здруживање сабирака – 
сабирање више бројева 

2 4  

Извођење одузимања из 
сабирања 

2 4  

Одузимање бројева већих од          
1 000    

2 4  

Одузимање помоћу сабирања 2 4  

Укупно 30 10 20  
IV  МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ  ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДО 1 000 000 

Множење природног броја 
декадном јединицом 

Усвајање множења и дељења 
природним бројем. Практична 
примена усвојених знања 

1 2  

Множење једноцифреним 
бројем 

1 2  
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Замена места и здруживање 
чинилаца 

 

Српски језик, Ликовна култура, 
Прирпда и друштво 

Природни бројеви, Сабирање и 
одузимање 

1 2  

Множење двоцифреним бројем 1 2  

Множење вишецифреног броја 
вишецифреним 

1 2  

Дељење у скупу природних 
бројева – извођење дељења из 
множења 

1 2  

Дељење декадном јединицом 1 2  

Дељење једноцифреним бројем 1 2  

Дељење збира и разлике 1 2  

Дељење двоцифреним бројем 1 2  

Укупно 30 10 20  
V РАЗЛОМЦИ И ДЕЦИМАЛНИ БРОЈЕВИ 

Појам разломака Усвајање појма разломка. 
Практична примена знања 

Српски језик, Ликовна култура, 
Прирпда и друштво 

Природни бројеви, Сабирање и 
одузимање 

1 1  

Писање природних бројева у 
облику разломака 

1 2  

Разломци већи од 1 и мањи од 
1 

2 2  

Проширивање и скраћивање 
разломака 

2 2  

Упоређивање разломака 2 1  

Преглед појмова о разломцима 2 2  

Укупно 20 10 10  

VI ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ РАЗРЕДА 

Правоугаоник Мерење и геометријско цртање. 
Примена математичких знања у 
пракси                                     
Српски језик, Ликовна култура, 
Прирoда и друштво, Техничко 
образовање                                 
Природни бројеви, Сабирање и 
одузимање 

1 4  

Квадрат 1 4  

Троугао 1 5  

Укупно 16 3 13  

VII ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

Писмени задаци Провера усвојености знања 
ученика 

  8 

Укупно 8   8 
УКУПНО 136 42 86 8 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

VIII РАЗРЕД                                     Годишњи фонд часова: 136                         Недељни фонд часова: 4      
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ЖИВОТ И РАД ЉУДИ У СРБИЈИ 

Живот и рад људи у Србији Упознавање земље  и 
географског положаја, граница, 
суседа, њених вода, рудних 
богатстава и начина живота 
људи. Упознавање шире и уже 
друштвене средине. Корист од 
природних богатстава 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик 

 

1 1  

Живот и рад људи у 
равничарским  пределима 

1 1  

Заштита од поплава 1 1  

Исушивање, наводњавање и 
пошумљавање 

1 1  

Рударство 1 1  

Пољопривреда равничарских 
предела 

1 1  

Индустрија 1 1  

Живот и рад људи у 
планинским пределима 

1 1  

Људи мењају изглед 
планинских предела и 
побољшавају услове живота 

1 1  

Пољопривреда планинских 
предела 

1 1  

Рудна богатства планинских 
предела 

1 1  

Пошумљавање и вештачка 
језера 

1 1  

Индустрија 1 1 2 

Туризам 1 1  

Саобраћај 1 1 2 

Укупно 34 15 15 4 

II ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

Југославију Упознавање прошлости наших 
народа 

Техничко образовање, 
Практичан рад, 

1 1  

Терор окупатора 1 1 1 

Отпор окупатору 1 1 1 
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Ослобођење Југославије  

Ликовна култура, Српски језик              
Живот људи у Србији 

1 1 1 

Југославија после другог 
светског рата 

1 1 1 

Укупно 14 5 5 4 

III ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

Важност електричне струје Упознавање са научним 
достигнућима . Важност струје 
за живот људи. Упознавање 
електричних појава у 
атмосфери                            
Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик             
Живот и рад људи у Србији 

1 1  

Електрицитет 2 4  

Проводници и изолатори 1 2  

Електричне појаве у атмосфери 1 3 2 

Електрична струја 1 2  

Извори струје 1 2  

Топлотно дејство ел. струје 1 2  

Електромагнет 1 2  

Електромотор 1 2 2 

Укупно 34 10 20 4 

IV ЧОВЕК И ЧОВЕКОВО ЗДРАВЉЕ 

Човек – друштвено биће Упознавање човека, грађе тела, 
органа и болести органа 

Хигијена као предуслов 
здравља 

Техничко образовање, 
Практичан рад, Ликовна 
култура, Српски језик 

 

 

1 1  

Органи и системи органа, грађа 
ћелије 

1 1  

Систем органа 1 1  
Кожа 2 2  

Систем органа за кретање 
(кости, мишићи) 

4 4  

Нервни систем(централни и 
аутономни) 

3 3  

Чула и чулни органи 8 8  

Срце и крвни судови 2 2  

Систем органа за дисање 1 1  

Систем органа за варење 1 1  

Систем органа за унутрашње 
лучење 

1 1  

Систем органа за излучивање 1 1  
Размножавање и развиће 
човека 

1 1  

Укупно 54 27 27  
УКУПНО 136 57 67 12 
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ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

VIII РАЗРЕД                       Годишњи фонд часова: 136                         Недељни фонд часова: 4        
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I ПОГОНСКЕ МАШИНЕ И МОТОРИ 

Погонске машине и мотори Развијање и подстицање нових 
интересовања ученика за 
поједине технике. Подстицај 
интересу за технику. Развијање 
самоповерења. Навикавање 
ученика на рационалну 
организацију рада, међусобну 
сарадњу и тимски рад 

Природа и друштво, Практичан 
рад, Српски језик, Математика 
Електричне инсталације 

2 2  

Водна кола 1 1  

Водне турбине 1 1  

Цртање модела водног кола  2  

Хидроцентрале 1 1  

Термоцентрале 1 1  

Преношење електричне струје 1 1  

Опасност и заштита од 
електричне струје 

1 1  

Прва помоћ код електричног 
удара 

1 1  

Укупно 20 9 11  

II ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ У СТАНУ, КУЋИ И ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ 

Електричне инсталације у кући, 
стану 

Сазнање да је струја корисна, 
али и опасна. Одговорност у 
поступцима. Радно – техничко 
образовање у вези са струјом 

Природа и друштво, Практичан 
рад, Српски језик, Математика 

Преношење ел. струје, Прва 
помоћ код ел. удара  

1 1  

Проводници 1 1  

Сијалично грло 1   

Прикључнице, утикач, натикач 1 3  

Електрично бројило и фазни 
осигурачи 

1 3  

Електрични уређаји 2 2  

Зачтита од електричне струје  2  

Осигурачи 1   

Укупно 20 8 12  

III КОМБИНОВАНИ РАДОВИ 

Радна вежба: Модел водног 
кола 

Овладавање техникама рада и 
једноставнијим производним 
процесима, који подразумевају 
коришћење алата и материјала. 

  4 

Раслапање и склапање 
сијаличног грла 

  4 
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Раздвајање и спајање топљивог 
осигурача 

Опште припреме за касније 
образовање и оспособљавање 
за рад. Упознавање материјала 
који се најчешће користе и 
овладавање одређеним 
техникама рада. Рационална 
организација рада и тимски рад 

Природа и друштво, Практичан 
рад, Српски језик, Математика, 
Ликовна култура 

 Саобраћај 

  4 

Радна вежба: Коверат   2 

Радна вежба: Чаша   2 

Радна вежба: Слике од хартије 
у боји 

  4 

Радна вежба: Новчаник 2  4 

Радна вежба: Футрола за налив 
перо 

1  4 

Радна вежба: Модел намештаја 1  6 

Радна вежба: Модел куће 2  6 

Радна вежба: Торбица 1  6 

Радна вежба: Ветрењача 1  6 

Радна вежба: Саобраћајни 
знаци 

2  8 

Укупно 70 10  60 

IV САОБРАЋАЈ 

Врсте собраћаја Развијање собраћајне културе 

Упознавање са основним 
правилима у саобраћају 

Овладавање техником вожње 
бицикла 

Природа и друштво, Практичан 
рад, Српски језик 

2 2  

Шта треба да знају пешаци у 
саобраћају 

1 1  

Вежбе на полигону 1 3  

Делови бицикла 2 2  

Одржавање бицикла 1 1  

Вожња бицикла 1 1  

Саобраћајни знакови 2 6  

Укупно 26 10 16  

УКУПНО 136 37 39 60 
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ПРАКТИЧАН РАД 

VIII РАЗРЕД                                      Годишњи фонд часова: 68                       Недељни фонд часова: 2 
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

Уређење школског дворишта Разумевање значаја хигијене и 
оспособљавање и навикавање 
ученика да је одржавају 

Развијање естетике 

Техничко образовање, Природа 
и друштво, Српски језик 

Чување здравља 

  4 

Уређење учионице   3 

Активности у магацину Црвеног 
крста 

1  2 

Сређивање гардеробе у 
учионици 

  2 

Нега собног биља 1  4 
Спремање ружа у ружичњаку за 
зимски период 

  3 

Уређење школске баште и 
припрема за зиму 

  3 

Уређење спаваонице   1 

Сређивање трпезарије   1 

Сређивање ормара у учионици   1 

Укупно 26 2  24 

 

II ИСХРАНА ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

Општи појмови о конзервирању 
намирница 

Непосредно практично учешће 
ученика у припремању хране 

Техничко образовање, Природа 
и друштво, Српски језик 

Чување здравља 

  4 

Припрема џема и пекмеза   2 

Припремање компота   3 

Основе планирања дневних 
обавеза 

  2 

Исхрана школске деце   2 

Потреба људи за хранљивим 
састојцима 

  1 

Укупно 22   22 

III ЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА 

Појам болести и  заразних 
болести 

Навикавање ученика да 
одржавају личну хигијену 

Техничко образовање, Природа 
и друштво, Српски језик 
Исхрана 

1 1  

Лична хигијена 1 1  

Хигијена и одржавање рубља 2 2 2 

Укупно 10 4 4 2 

IV ЕКОНОМИЧНОСТ У ДОМАЋИНСТВУ 

Кућни буџет Економично трошење новца  

Техничко образовање, Природа 
и друштво, Српски језик 

Чување здравља, Исхрана 

1 1  

Распоређивање кућног буџета 1 1  

Џепарац 1 1  

Набавка хране за домаћинство 1 1  

Економисање у домаћинству 1 1  

Укупно 10 5 5  
УКУПНО 68 11 9 48 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

VIII Разред                                    Годишњи фонд часова:34                         Недељни фонд часова: 1 
НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОГ УГ ДТ 

I ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ, СВИРАЊЕМ, ПОКРЕТОМ 

Обрада песме по слуху: Очева 
поука - В. А. Моцарт 

Циљ: 
Развијање интересовања, музичке 
осетљивости и креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  
Развијање осетљивости за музичке 
вредности свога и других народа  
 
Задаци: 
Неговање способности извођења 
музике (певање, свирање);  
Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање звука);  
Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа;  
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 

 
певају по слуху песме различитог 
садржаја и расположења, 
традиционалну и уметничку музику 
примерену њиховим гласовним 
могућностима;  

свирају на дечјим музичким 
инструментима које постепено 
упознају (бубањ, звечке, триангл, 
штапиће ... ) и прате ритмички пулс 
свирањем пратње за бројалице 
користећи и различите изворе 
звука (глас, тело, предмете ... ) 

1   

Обрада песме по слуху: 
Кантата о селу - дует: Играјмо 
весело - Ј. С. Бах 

1   

Утврђивање песама: Очева 
поука и Играјмо весело 

 1  

Обрада песме по слуху: Порги 
и бес - Џ. Гершвин, Летње доба 
- арија из првог чина 

1   

Обрада песме по слуху: Дајте 
нам Сунца - мјузикл Коса 

1   

Утврђивање обрађених песама: 
Дајте нам Сунца и арија Летње 
доба 

 1  

Утврђивање обрађених песама  1  

Обрада песме по слуху: Химна 
Светом Сави - К. Станковић 

1   

Обрада песме по слуху: Јесен 
стиже дуњо моја - И. Бајић 

1   

Утврђивање обрађених песама: 
Химна Светом Сави и Јесен 
стиже дуњо моја 

 1  

Обрада песме по слуху: Ах, 
што волим - Ј. С. Бах, из 
Кантате о селу 

1   

Обрада песме по слуху: Где је 
онај цветак жути - Ђ. Перголези 

1   

Утврђивање обрађених песама: 
Где је онај цветак жути и Ах, 
што волим 

 1  

Утврђивање обрађених песама  1  

укупно 14 8 6  

II УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ 

Слушање музике: Четврти 
Бранденбуршки концерт - Ј. С. 
Бах 

Циљ: 
Развијање интересовања, музичке 
осетљивости и креативности; 
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања; 
Развијање осетљивости за музичке 
вредности свога и других народа 
 
 
 
 

1   

Слушање музике: Полка из 
опере Продана невеста - Б. 
Сметана 

1   

Утврђивање слушане музике  1  

Слушање музике: Дечја 
симгонија - Ј. Хајдн 

1   
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Слушање музике: Поподне 
једног фауна - К. Дебиси 

Задаци: 
Стицање навике слушања музике, 
подстицање доживљаја и 
oспoсобљавање за разумевање 
музичких порука; 
Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање звука); 
Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа; 
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : слушају вредна 
дела уметничке и народне музике. 

1   

Утврђивање слушане музике: 
Дечја симфонија и Поподне 
једног фауна 

 1  

Утврђивање слушане музике  1  

Слушање музике: одломци из 
Лабудовог језера - П. И. 
Чајковски 

1   

Слушање музике: Мала ноћна 
музика I став - В. А. Моцарт 

1   

Утврђивање слушане музике: 
Мала ноћна музика и Лабудово 
језеро - одломци 

 1  

Слушање музике: Четири 
годишња доба, Пролеће - А. 
Вивалди 

1   

Слушање музике: Електронска 
музика - Вангелис 

1   

Слушање музике: Духовна 
музика -  Њест свјат и 
Херувимска песма, из Литургије 
С. Мокрањца 

1   

Утврђивање слушаних 
композиција 

 1  

укупно 14 9 5  

III ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Ритмичке импровизације Циљ: 
Развијање интересовања, музичке 
осетљивости и креативности;  
Оспособљаваље за разумевање 
могућности музичког изражавања;  
Развијање осетљивости за музичке 
вредности свога и других народа  
Задаци: 
Подстицање стваралачког 
ангажовања у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање звука);  
Упознавање традиционалне и 
уметничке музике свога и других 
народа;  
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 

свирају на дечјим музичким 
инструментима које постепено 
упознају (бубањ, звечке, триангл, 
штапиће ... ) и прате ритмички пулс 
свирањем пратње за бројалице 
користећи и различите изворе звука 
(глас, тело, предмете ... 

   

Мелодијско ритмичке 
импровизације 

   

Мелодијске импровизације 
гласом и покретом 

   

Ритмичко мелодијске 
импровизације 

   

Ритмичко мелодијске 
импровизације 

   

Ликовни доживљај песме Где је 
онај цветак жути 

   

укупно 6 0 6  

укупно 34 18 16 0 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

VIII РАЗРЕД                                        Годишњи фонд часова:34                         Недељни фонд часова: 1 
НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

- корелација 

ОГ УГ ДТ 

I СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 

Утисци са летњег распуста Развијање способности 
опажања и памћења виђеног. 
Јачање осетљивости за облик. 
Осећај за естетско изражавање, 
обликовање и примену 
стечених искустава у животу.  

Природа и друштво, Српски 
језик, техничко образовање  

Визуелно споразумевање, 
машта 

1 1 2 

Поливање 1 1 1 

Лепота природе (запажања) 1 1 1 

Спонтаност – прскање и 
поливање 

1  1 

Отискивање шаблона 1  1 

Сликање на стаклу 1  1 

Слободно изражавање   2 

Ускршња јаја 1  1 

Цртање на бетону   4 

Укупно 24 7 3 14 
II КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И ДОМИНАНТА 

Контраст – ритам супротности Развијање способности 
опажања и памћења виђеног 

Јачање осетљивости за облик 

Осећај за естетско изражавање, 
обликовање и примену 
стечених искустава у животу 

Оспособљавање за аналитичко 
посматрање и ликовно 
представљање 

Природа и друштво, Српски 
језик, техничко образовање 

Визуелно споразумевање, 
машта, слободно компоновање 

1  1 

Мртва природа 1  3 

Смењивање светла и сенке 1  1 

Елементи видног поља и 
елементи композиције 

1  1 

Слободна композиција 1  1 

Игре на снегу – сликање 1  1 

Новогодишње честитке 1  1 

Украси за јелку 1  1 

Из живота Св. Саве – 
композиција 

1  1 

Портрет Св. Саве 1  1 

Портрет 1  1 

Дан жена – честитке 1  1 

Мртва природа (мировање 
објекта) 

1  2 

Омиљен спорт (приказ покрета) 1 1  

Ускршње честитке 2  2 

Укупно 34 15 1 18 
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III ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОДЕЋЕ 
Занимања људи Развијање интересовања за 

различита занимања у циљу 
професионалне орјентације   
Природа и друштво, Српски 
језик, техничко образовање 
Визуелно споразумевање, 
машта слободно компоновање 

1 2  

Кад порастем бићу... (креирање 
одеће) 

1  1 

Укупно 4 2 1 1 
IV ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Шминка као средство визуелног 
споразумевања 

Развијање интересовања за 
естетско изражавање. Развој 
емоционално – доживљајних и 
моторно – манипулативних 
способности                         
Природа и друштво, Српски 
језик, техничко образовање. 
Слободно компоновање, машта 

1  3 

Доминантна, основна идеја у 
ликовном делу 

1  1 

Укупно 6 2  4 
УКУПНО 68 26 5 37 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

VIII РАЗРЕД                             Годишњи фонд часова:102                         Недељни фонд часова: 3 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОГ УГ ДТ 

I  ХОДАЊЕ 
Усавршавање основниу 
структурних и квалитативних 
карактеристика ходања 

Задовољење основних потреба 
ученика за кретањем и игром. 
Кориговање недостатака у 
телесном и моторном развоју. 
Јачање укупних моторних спос. 
ученика 

1  2 

Ходање по смањеној подложној 
површини на различите начине 

1  3 

Укупно 7 2  5 

I I  КОЛУТАЊЕ 

Колутање око попречне осе 
тела – усавршавање основе 
технике 

Јачање окретности и гипкости 1  2 

Укупно 3 1  2 

I I I  ТРЧАЊЕ 

Трчање са препрекама Задовољење основних потреба 
ученика за кретањем и игром-
Кориговање недостатака у 
телесном и моторном развоју. 
Јачање укупних моторних спос. 
ученика 

1  2 

Брзо трчање 1  2 

Истрајно трчање 1  2 

Укупно 9 3  6 
IV СКОКОВИ, ПРЕСКОЦИ 

Прескакање покретне вијаче Јачање окретности и гипкости  и 
издржљивости. Подстицање 
соматског развоја ученика у 
смислу повећања мишићне 
масе 

1  1 

Прескоци преко справа 1  2 

Скокови уз помоћ мотке 1  1 

Скок у вис 1  1 

Скок у даљ 1  3 

Укупно 13 5  8 
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V БАРАТАЊЕ ЛОПТОМ 
Бацање и хватање лопте 
(усавршавање елемената 
рукомета и кошарке) 

 

Развијање укупних 
психомоторних способности. 
Задовољење социјалних 
потреба ученика. Допринос 
сталном побољшању укупних 
способности ученика, развијање 
снаге, спретности, издржљи 
вости као и развоју воље и 
развоју моралних особина 
ученика, с`посебним нагласком 
на правилан однос у колективу, 
развијање самодисциплине и 
одговорности. Усвајање 
основних елемената технике 
кошарке, одбојке, рукомета и 
фудбала. 

2  2 

Вођење лопте (усавршавање 
основе технике вођења лопште 
– рукомет, кошарка) 

2  2 

Ударање лопте – одбијање 
(усавршавање основе технике 
одбијања и додавања лопте у 
одбојци) 

2  2 

Гађање лоптом у циљ и 
шутирање на гол (елементи 
рукомета) 

2  2 

Бацање лопте у кош 
(усавршавање основа технике 
кошарке) 

2  2 

Баратање лоптом ногом 
(усавршавање основних 
елемената из технике фудбала) 

2  2 

Комплексне вежбе са лоптом 
(усавршавање елемената 
технике кошарке, одбојке, 
рукомета, фудбала) 

  10 

Укупно 34 12  22 

VI ВИСОВИ И ПРОМЕНЕ ВИСА 
Висови и промене виса 
(доскочно вратило, кругови, 
двовисински разбој) 

Јачање окретности и гипкости  и 
издржљивости. Јачање мишића 
горњих и доњих екстремитета и 
вежбање координације истих 

2  2 

Укупно 4 2  2 
VII  УПОРИ 

Мешовити упори Развијање и очување 
моторичких способности, 
брзине, координације, гипкости 
и равнотеже 

1  1 

Упори на тлу 1  1 

Промене упора 1  1 

Укупно 6 3  3 

VIII ПЕЊАЊЕ 

Пењање на различите начине 
(уже, мотка) 

Развој и јачање мишића и 
координација горњих и доњих 
екстремитета 

1  1 

Укупно 2 1  1 
IX ВУЧЕЊЕ, ПОТИСКИВАЊЕ И НАДВЛАЧЕЊЕ 

Вучење и потискивање на 
различите начине 

Развијање снаге, спретности и 
издржљивости 

1  1 

Надвлачење - уже 1  1 

Укупно по теми: 4 2  2 

X ДИЗАЊЕ И НОШЕЊЕ 

Подизање и ношење сувежбача Развијање снаге, спретности и 
издржљивости 

1  1 

Укупно 2 1  1 
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XI РВАЊЕ 
Усавршавање и практична 
примена савладаних елемената 

 Усвајање основних елемената 
рвања и самоодбране. 
Допринос побољшању укупних 
физичких способности ученика 

1  1 

Усавршавање и практична 
примена елемената 
самоодбране 

1  1 

Укупно 4 2  2 

XII ИГРЕ 

Игре хваталице Развијање укупних 
психомоторних способности. 
Задовољење социјалних 
потреба ученика. Кориговање  
недостатака и несразмера у 
развоју . Задовољење основних 
потреба ученика за кретањем и 
игром- 

  2 

Штафетне игре   2 

Ситуационе игре са 
елементима из одбојке, 
кошарке, рукомета и фудбала 

  6 

Игре за развијање чула и 
анализатора 

  2 

Укупно 12   12 

УКУПНО: 100 34  66 

 

 

 

ВЕРОНАУКА ЗА VIII РАЗРЕД 

 

1.Упознавање садржаја, програма и начина рада                                                                                                                   
2.Прелиминарна систематизација                                                                                                                                                                   
3-4 Хришћанско схватање личности                                                                                                                                                                                               
5-6Слобода као предуслов постојања личности                                                                                                                                                    
7-8.Учење о личности на основу православне тријадологије                                                                                                                             
9-10.Личност као носилац постојања природе                                                                                                                                        
11.Човек као личност                                                                                                                                                           
12.Јединственост и непоновљивост сваке личности                                                                                                  
13.Систематизација                                                                                                                                                                                              
14-15.Христос – истинити Бог, истинити Човек                                                                                                                                      
16-17.Створена природа, да би постојала мора ући у заједницу са Богом                                                                                                      
18-19Обожење створене природе у Христу                                                                                                                                                      
20-21.Обожење као циљ постојања створене природе                                                                                                 
22.Систематизација                                                                                                                                                                                            
23-24.Црква као Тело Христово                                                                                                                                                              
25-26.Јединство многих у Христу                                                                                                                                                                       
27-28.Јединство света и човека у Христу (у Литургији)                                                                                                                                
29-30.Будуће Царство Божије као узрок постојања Цркве                                                                                                                                      
31.Икона и иконичност. Православна теологија иконе                                                                                                                
32.Светлост и Царство Божије у православној иконографији                                                                                                         
33.Одлазак у цркву, манастир, иконописачку радионицу и практично указивање на примену теологије иконе                       
34.Христов живот у православној иконографији 
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Школски одбор на седници одржаној дана 30. јуна 2014 године усвојио је Школски програм за први и други 
циклус основног образовања који ће важити четири године, почев од септембра школске 2014/2015. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник Школског одбора: 
Ана Петровић, дипл. дефектолог 


