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Школски програм ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац 

 

Назив школе: ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Место и адреса: Волујац, 15233 Метлић 

Број телефона директора: 015/260-766 

Телефон и факс: 015/260-534 

Мејл адреса: skolavolujac@gmail.com osdovsekretar@gmail.com   osdovpedagog@gmail.com 

Веб сајт: http://www.osdositejobradovicvolujac.edu.rs/ 

 

Име и презиме директора: Сузана Петровић 

 

 Основна школа „Доситеј Обрадовић“ се налази у селу Волујац, удаљеном 20 километара од Шапца. Поред Матичне школе, настава 

се одвија у још 11 издвојених одељења по селима Поцерине. У Матичној школи у Волујцу, Криваји и Накучанима су осморазредне школе 

док се у осталим издвојеним одељењима  настава организује само за први циклус образовања и васпитања, а након тога ученици похађају 

једну од осморазредних школских јединица.  

Образовно-васпитни рад од првог до четвртог разреда углавном је организован у виду комбинованог одељења због малог броја 

ученика. Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до 15 ученика, а одељење од три или четири разреда 

до 10 ученика. У комбинована одељења (састављена од ученика два разреда) иду ученици првог и трећег или другог и четвртог разреда. 

Суштина рада у комбинованом одељењу је у томе што један наставник у исто време изводи наставу са два или више разреда, тако да се на 

истом часу изводе два или више програма. Тежиште рада у оваквим одељењима јесте на правилној организацији и активирању ученика за 

самостално стицање знања и развијање способности. Време трајања самосталног рада ученика прилагођава се узрасту ученика, његовом 

предзнању, способностима, мотивацији, као и изворима знања која му се могу понудити. Рад у комбинованом одељењу значајно 

оптерећује наставника и захтева посебно планирање и припремање са акцентом на тражење корелације како међу предметима тако и 

међу разредима који чине ово одељење. 

Предметна настава се организује у Матичној школи и у ИО Криваја и Накучани. У Матичној школи углавном постоје по два одељења 

за сваки разред (од петог до осмог разреда), а у ИО по једно. У Матичну школу у пети разред, долазе ученици из Волујца, Синошевића, 

Бојића, Дворишта, Горње и Доње Румске, Метлића (1 и 2), у Кривају из Криваје и Букора, а у Накучане из Накучана и Матијевца. Ученици из 

Заблаћа први циклус похађају у нашој школи, а други циклус углавном у ИО ОШ „Стојан Новаковић“ због превоза. 
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Матична школа и издвојена одељења 

 

   

 

 

 

 

              

 

 

 

Школски простор 

 



 
 

5 

Структура школског простора у Матичној школи и у И.О. (у m2) 

Место Наставни 

простор 

Канцеларије Ходници Санитарни 

чворови 

Сале УКУПНА  
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА 

Спорт. 

терени 

Школско 

двориште 

Волујац 690 85 409 56 1000 2240 800 6300 

Метлић 1 90 15 30 15 61 206 / 420 

Метлић 2 104 15 25 9 / 260 / 500 

Синошевић 105 15 23 10 / 150 / 500 

Двориште 120 15 26 10 / 201 / 3338 

Бојић 170 15 20 12 / 250 / 600 

Накучани 448 25 147 19 54 750 1400 2100 

Заблаће 150 15 20 10 / 219 / 900 

Г.Румска 130 15 21 9 / 190 / 240 

Д.Румска 132 15 24 28 / 240 / 940 

Криваја 375 25 154 45 60 812 1080 9903 

Букор 165 15 105 11 52 515 602 4240 

 

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ – матична школа има школску зграду у чијем саставу је и фискултурна сала. У школској згради настава се изводи у 

једној смени, под задовољавајућим условима. У згради се налази и руководство школе са свим потребним просторијама (директор, помоћник 

директора, педагог, секретар, рачуноводство). 

Број кабинета 1 

Број специјализованих учионица 1 

Број учионица опште намене 11 

Радне собе припремни предшколски програм 1 

Просторија за продужени боравак 0 

Информатички кабинет 1  

Фискултурна сала 1 

Спортски терени 
У предњем делу дворишта изграђен је спортски терен за рукомет и мали 

фудбал. 

Библиотека Површина 20 м2, 1 рачунар, 1 штампач,  9872 књиге 
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Ђачка кухиња и трпезарија 0 

Мултимедијална учионица  1 

Кухиња са трпезаријом 0 

Канцеларије 
наставничка, канцеларија директора, канцеларија за педагога, канцеларија 

за секретара, кацеларија за књиговодство 

Холови и ходници 261м2 

Санитарни чвор 36 м2 

 

 Издвојена одељења – адресе и бројеви телефона 

Издвојено одељење 

 

Адреса Телефон 

БОЈИЋ 15233 Метлић 015/ 260-514 

СИНОШЕВИЋ 15233 Метлић 015/ 260-268 

НАКУЧАНИ 15233 Метлић 015/ 260-567 

ЗАБЛАЋЕ 15232 Варна 015/ 7715-600 

МЕТЛИЋ 1 15233 Метлић 015/ 260-675 

МЕТЛИЋ 2 15233 Метлић 015/ 260-738 

Д. РУМСКА 15233 Метлић 015/ 7715-124 

Г. РУМСКА 15233 Метлић 015/ 7715-126 

КРИВАЈА 15233 Метлић 015/ 262-035 

БУКОР 15233 Метлић 015/ 262-208 

ДВОРИШТЕ 15233 Метлић 015/ 260-014 
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Школски програм за први и други циклус основног образовања и 

васпитања за период од 2021. до 2025. године 

  

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи. Он представља основу на 

којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља у избору школе, 

праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Начела израде израде школског програма: 

 Усмереност на процесе и исходе учења 

 Заснованост на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма 

 Уважавање узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и усвајања вредности код ученика 

 Хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних предмета 

 Поштовања индивидуалних разлика међу ученицима  у погледу начина учења и брзине напредовања, као и могућност личног избора у 

слободним активностима 

 Заснованост на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и учења 

 Уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима наставе 

 Развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог интересовања за учење и образовање у току целог 

живота 

 Коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање ученика 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ при изради школског програма:  

➢ Нацрт закона о основном образовању и васпитању 

➢ Закон о основама система система образовања и васпитања 

➢ Правилник о плану и програмима наставе и учења са свим његовим изменама и 

допунама 

➢ Правилник о стандардима квалитета рада установе 

➢ Образовни стандарди за крај првог циклуса/основног образовања и васпитања 

➢ Упуство о имплементацији закона  о систему инклузивног образовања 

➢ Извештај о самовредновању рада школе 

➢ Школски развојни план 

➢ Сугестије и захтеви стручних органа и наставних актива школе и сугестије и препоруке школског одбора и Савета родитеља школе 

  

  

 

  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА 

 ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ 

ПЛАН 
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Циљеви и исходи основног образовања и васпитања 

 

Законом о основном образовању и васпитању прописани су циљеви и исходи образовања и васпитања, и обавеза сваке школе је да свој рад усмери ка 

њиховом остварењу. Начини њиховог остваривања зависе од постављеног циља и могућности школе а могу се реализовати кроз редовну наставу и 

ваннаставне активности које школа нуди. Све активности у школи треба да буду планиране, организоване и реализоване са намером да се остваре 

постављени циљеви. 

Циљеви основног образовања и васпитања 

1. Обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 
2. Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и 

успостављање нулте толеранције преманасиљу; 
3. Шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
4. Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности; 
5. Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробитиживотиња; 
6. Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и 

образовнојпракси; 
7. Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које семења; 
8. Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама иинтересовањима; 
9. Развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима 

занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке итехнологије; 
10. Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свогмишљења; 
11. Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 
12. Развијање позитивних људских вредности; 
13. Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства ипријатељства; 
14. Развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведномдруштву; 
15. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости; 
16. Развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање 

српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување 
националне и светске културнебаштине; 

17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са 
минималним продужетком трајања и смањеним напуштањемшколовања; 

18. Повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 
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засноване на знању. 
 
Исходи основног образовања и васпитања 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује након  завршетка оснвног образовања и васпитања. Закон 
предвиђа да ће ученици: 

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, примењивати усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав 

животни стил; 
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. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, 
кроз све облике, начине и садржајерада. 

 

Програми оријентисани на исходе 

Структура програма свих предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења предмета за први циклус 
образовања и васпитања. У табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај првог разреда, у другој колони дате су области 
и/или теме, а у трећој се налазе предметни садржаји. Иза табеле налазе се препоруке за остваривања наставе и учења конкретног предмета под 
насловом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма.  
Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика првог 
разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по 
себи, већ су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да 
учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног 
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наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и 
специфичних предметних, тако и кључних.  

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма може се видети како се постављају темељи развоја кључних и општих 
међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају основног образовања. На путу остваривања циља и исхода кључна је улога 
наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријентација на 
процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се 
развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом.  

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима који на посредан начин 
узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима није намењена ученицима и 
треба је приликом дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, било за потребе уџбеничких и дидактичких 
материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и педагошко полазиште за развијање образовно-
васпитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања 
планова, остваривања и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања и разговор са колегама.  

 

Међупредметне компетенције и стандарди постигнуча ученика 

 
 
 Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање 
знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 
 
 Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у 
различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, 
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
 
Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици Србији су: 
1) компетенција за учење; 
2) одговорно учешће у демократском друштву; 
3) естетичка компетенција; 
4) комуникација; 
5) одговоран однос према околини; 
6) одговоран однос према здрављу; 
7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 
8) рад са подацима и информацијама; 
9) решавање проблема; 
10) сарадња; 
11) дигитална компетенција. 
Стандарди постигнућа ученика објављени су у следећим документима: 
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• Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања  (Сл. гласник РС -  Просветни гласник 
5/2010) 

• Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и 
друштво (Сл. гласник РС - Просветни гласник 5/2011) 

• Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик (Сл. гласник РС - Просветни гласник 78/2017) 
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Стручни актив за развој школског програма 

1. Ивана Јевтић – педагог                                                                                                                   
2. Сандра Станимировић - педагог 
3. Владан Миодраговић - наставник српског језика 
4. Владимир Цвејић - наставник математике 
5. Маријета Арсеновић - учитељ 
6. Раде Милојевић- наставник историје 
7. Весна Станић - наставник ликовног васпитања 
8. Олгица Остојоћ  - наставник руског језика 
9. Милена Вилотић – наставник биологије 

У изради Школског програма учествовали су сви чланови стручних већа: 

 
Стручно веће за разредну наставу Стручно веће наставника српског језика Стручно веће наставника математике 

Светлана Николић 

Сања Хушидић 

Биљана Марић  

Маријета Арсеновић 

Маријана Гаћарић Слађана 

Цвејић 

Љиљана Нинковић 

Љубинка Апић 

Биљана Товаровић 

Снежана Божанић 

Драгица Дедагић 

Весна Милојевић 

Весна Васиљевић 

Зоран Лазић 

Даница Арсеновић 

Драгица Богдановић 

Милена Мирковић 

Радисав Игњатовић 

Гордана Дамњановић 

 

Драган Ераковић 

Владан Миодраговић 

Марија Матић 

Милена Мишковић 

 

 

Владимир Цвејић 

Владимир Беара 

Ивана Цвејић 

Сања Маринковић 

Никола Трифуновић 

 

Стручно веће наставника друштвених 

наука 

Стручно веће наставника 

„уметности и вештина“ 

Стручно веће наставника страног језика Стручно веће наставника природних 

наука 

Зорица Милетић 

Небојша Остојић 

Раде Милојевић 

Ивана Павловић 

Небојша Остојић 

Иван Јевтић 

Данило Петковић 

Весна Станић 

Раде Јокић 

Владимир Бошковић 

Владимир Рачић 

Милан Прокић 

Никола Михајловић 

Душица Васиљевић 

Снежана Јездимировић Јурошевић 

Тања Павловић 

Весна Ковачевић 

Биљана Батановић 

Олгица Остојић 

Драгомирка Жугић 

Јелена Лукић 

Драгана Матић 

 

 

Милена Вилотић 

Никола Трифуновић 

Милена Васић 

Рада Миљешић 

Јелена Мишковић 
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План наставе и учења основног образовања и васпитања – први циклус 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик  2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 – – – – 

5. Природа и друштво – – – – 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 / / / / 

У К У П Н О: А 20 720 21 756 20 720 20 720 

 

Ред. 

број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1 Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А + Б 21 756 22 792 21 756 21 756 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми 

 

 

 

Остали облици васпитно -

образовног рада 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

 разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

 Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Ваннаставне активности из 

области науке, технике, културе, 

уметности, медија и спорта 

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

 Екскурзије 1-3 дана годишње 

 

Ред. 
број ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21-23* 756-828* 22–24* 792–864* 21–24* 756–864* 21–24* 756–864* 

2. Пројектна настава     1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава       1 36 

5. Настава у природи 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 
7–10 дана 
годишње 

7–10 дана годишње 
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I разред 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик       - Верска настава      

 Руски језик       - Грађанско васпитање      

 Математика               

 Свет око нас               

 Ликовна култура 

 Музичка култура 

 Физичко и здравствено васпитање 

 Дигитални свет 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- разликује изговорени глас и написано слово; 
изговорене и написане речи и реченице; 

- влада основном техником читања и писања 
ћириличког текста; 

- разуме оно што прочита; 

- активно слуша и разуме садржај 
књижевноуметничког текста који му се чита; 

- препозна песму, причу и драмски текст; 
одреди главни догађај, време (редослед 
догађаја) и место дешавања у вези са 
прочитаним текстом; 

- уочи ликове и прави разлику између 
њихових позитивних и негативних особина; 

- изрази своје мишљење о понашању ликова у 
књижевном делу; 

- препозна загонетку и разуме њено значење; 

- препозна басну и разуме њено значење; 

- разликује слово, реч и реченицу; 

- правилно изговори и напише кратку и 
потпуну реченицу једноставне структуре са 
одговарајућом интонацијом, односно 
интерпункцијским знаком на крају; 

- правилно употреби велико слово; 

 
 
 
 
 
 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И   
ПИСАЊЕ 

 

Глас и слово; штампана и писана слова ћириличког писма. 
Речи и реченице као говорне и писане целине. 

Текстови засићени словима која се 
обрађују/текстови предвиђени за глобално 
читање. 

Све врсте текстова који су написани штампаним или писаним 
словима. 
Језичке игре. 
Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и синтаксичка 
вежбања; моторичке вежбе. 
Писање (преписивање, самостално писање и диктат). 

Читање (шчитавање/глобално читање, гласно и тихо читање); 
питања којима се проверава разумевање прочитаног. 
Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће 
(нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 

 
 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Поезија 

Народна песма, Ја сам чудо 
видео Јован Јовановић Змај, 
Зимска песма 
Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, 
Пролеће/Мира Алечковић, Ветар сејач 
Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави 
зечеви/У гостима/Ливадско звонце 
Гвидо Тартаља, Китова беба/Мрави/Постеља за зеку 
Бранко Ћопић, Јежева кућица (читање у наставцима) 
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- учтиво учествује у вођеном и слободном 
разговору; 

- обликује усмену поруку служећи 
се одговарајућим речима; 

- усмено препричава; усмено прича 
према слици/сликама и о доживљајима; 

- усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 

- бира и користи одговарајуће речи у говору; 
на правилан начин користи нове речи у 
свакодневном говору; 

- напамет говори краће књижевне текстове; 

- учествује у сценском извођењу текста; 

- пажљиво и културно слуша саговорнике; 

- слуша, разуме и парафразира поруку; 

- слуша интерпретативно читање и казивање 
књижевних текстова ради разумевања и 
доживљавања; 

- примењује основна правописна правила; 

- пише читко и уредно; 

- писмено одговара на постављена питања; 

- спаја више реченица у краћу целину; 

- пише реченице по диктату 
примењујући основна правописна 
правила; 

гласно чита, правилно и са разумевањем; 

- тихо чита (у себи) са 
разумевањем прочитаног; 

пронађе информације експлицитно изнете у 
тексту. 

Душан Радовић, Јесења песма/Срећна Нова година 
Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа згодна; Дете/Деца су 
украс света 
Стеван Раичковић, Цртанка/Бранислав Лазаревић, 
Сликар Перо Зубац, Добар друг ти вреди више 
Драгомир Ђорђевић, Није лако бити 
дете Проза 
Народна прича, Свети Сава и ђаци 
Народна прича, Деда и репа /Голуб и 
пчела Народна басна, Лисица и гавран 
Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две 
козе Лав Николајевич Толстој, Два 
друга 
Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/Игор Коларов, Дум-дум Оливер 
и његов бубањ 
Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било слово/Весна Ћоровић 
Бутрић, Ноћни ћошак 
Избор из народних и ауторских загонетки (Десанка Максимовић, 
Загонетке лаке за прваке ђаке, Загонетке Григора Витеза и Бране 
Цветковића) 
Драмски текстови 
Гвидо Тартаља, Зна он 
унапред Душан Радовић, 
Тужибаба 
Александар Поповић, Неће увек да буде 
први Бора Ољачић, Први дан у школи 
Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о 
значајним личностима српског језика, књижевности и културе 
(Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, знаменита завичајна 
личност и др.); Милан Шипка: Буквар 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
Јован Јовановић Змај, Песме за децу 
(избор) Избор из басни и сликовница за 
децу Књижевни појмови: 

- песма; 

- прича; 
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- догађај; место и време збивања; 

- књижевни лик - изглед, основне особине и поступци; 

- драмски текст за децу; 

- шаљива песма; 

- басна; 
загонетка. 

 
 
 

ЈЕЗИК 
Граматика, правопис и 

ортоепија 
 

Реченица; реч; слово. 

Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене односно 
написане речи. 
Реченице као обавештење, питање и заповест. 
Велико слово на почетку реченице, у писању личних имена и 
презимена, имена насеља (једночланих) и назива места и улице у 
којој ученик живи, као и назив школе коју похађа. 
Правилно потписивање (име, па презиме). 

Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у 
реченици. 

 

 

ЈЕЗИЧКА     
КУЛТУРА 

    
 
 
 
 

Говорење  

Вођени и слободни 
разговор. Говорни 
предлошци. 
Усмена порука. 
Причање, препричавање и 
описивање. Казивање 
књижевног текста. 
Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација. 
Сценско извођење текста (драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе. Разговорне, 
ситуационе и језичке игре. 

 

Слушање 

Стварне и симулиране ситуације 

Слушна порука. 
Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње. 

 

 

Писање 

Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, 
појавама, сликама, о књижевном и некњижевном тексту. 
Писана порука. 
Краћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о 
сликама, поводом књижевног текста. 
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Реченице/кратак текст погодан за диктирање. 

 

 

 

Читање 

Књижевни текстови. 
Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за 
куповину и др. 
Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, 
стрип, улазница и др. 
Информативни текстови: 

1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; текстови о 
знаменитим личностима српске културе; 

вануџбенички: о правилима учтивог понашања (бонтон); о месту у 
којем ученици живе; о животињама итд 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 
оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима 
и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
 
Први 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 
- представи себе и другог; 
- разуме јасно постављена једноставна питања 
личне природе и одговара на њих; 
- разуме кратка и једноставна упутства и налоге 
и реагује на њих; 
- даје кратка и једноставна упутства и налоге; 
- разуме позив и реагује на њега; 
- упути позив на заједничку активност; 
- разуме кратке и једноставне молбе и реагује 
на њих; 
- упути кратке и једноставне молбе; 
- искаже и прихвати захвалност и извињење на 
једноставан начин; 
- разуме једноставно исказане честитке и 
одговара на њих; 
- упути једноставне честитке; 
- препозна и именује жива бића, предмете и 
места из непосредног окружења; 
- разуме једноставне описе живих бића, 
предмета и места; 
- опише жива бића, предмете и места 
користећи једноставна језичка средства; 
- разуме свакодневне исказе у вези са 
непосредним потребама, осетима и 

 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језичке активностиу комуникативним ситуацијама 
Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, 
вршњака, и слично); успостављања контакта при сусрету.  
Садржаји 
Привет! Здравствуй(те)! Доброе утро! Добрый день! Добрый 
вечер! Пока! До свидания! Спокойной ночи! Kак дела? Хорошо! 
У тебя? У меня тоже. 
 (Интер)културни садржаји:  
Формално и неформално поздрављање; устаљена правила 
учтивости. 

 
 
 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ 
И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

Језичке активностиу комуникативним ситуацијама            
Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко 
представља; представљање себе и других особа, присутних и 
одсутних.          
 Садржаји                   
Меня зовут Наташа. Kак тебя зовут? Это мой друг. Это моя 
подруга. Его зовут Саша. Её зовут Маша. Мою маму зовут 
Светлана. У тебя есть сестра? Kак её зовут? Сколько тебе лет? 
Мне семь лет. Ему два года. Kто это? Это Маша, моя сестра. Ей 
четыре года. Личне заменице (номинатив, датив, акузатив): я, 
мне, меня.Безличне реченице с глаголом зовут.Упитне 
заменице и прилози: кто, как, сколько.Присвојне заменице: 
мой, твой, наш, ваш.Основни бројеви (1-10).                 
 (Интер)културни садржаји:   
Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања; руска лична имена и надимци. 
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осећањима и реагује на њих; 
- изрази основне потребе, осете и осећања 
кратким и једноставним језичким средствима; 
- разуме једноставна обавештења о положају у 
простору и реагује на њих; 
- тражи и пружи кратка и једноставна 
обавештења о положају у простору; 
- разуме једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на њих; 
- тражи и даје једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
- разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања и реагује на њих; 
- тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним језичким 
средствима 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 

Језичке активностиу комуникативним ситуацијама               
Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање 
кратких и једноставних упутстава (комуникација у учионици - 
упутства и налози које размењују учесници у наставном 
процесу, упутства за игру и слично). 
Садржаји 
Kто отсутствует?Kто дежурный? Слушай(те)! Посмотри(те)! 
Садись/Садитесь! Сядь(те)! Встань! Открой(те) книгу! 
Открой(те)/закрой(те) окно. Пиши(те)! Заходи(те)! Нарисуй(те) 
дом. Вырежи и склей! Дай мне тетрадь, пожалуйста! 
Повтори(те) за мной! Слушайте и 
повторяйте!Выйди(те)/Выходи(те) к доске! Машина жёлтая. 
Раскрась её! Быстро! Я закончил(а).Садашње време 
фреквентних глагола.Заповедни начин фреквентних глагола 
(Интер)културни садржаји: 
Поштовање основних норми учтивости; дечје песме 
одговарајућег садржаја 

 
 

 
 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Језичке активностиу комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност 
и реаговање на њих (позив на рођендан, игру, дружење...); 
упућивање и прихватање/одбијање позива на заједничку 
активност, уз коришћење најједноставнијих израза. 
Садржаји 
Давай(те) играть в футбол! Давай(те) играть в куклы! Давай! 
Идём(те) в парк! Идём! Поиграй со мной. Приходи ко мне на 
день рождения. Спасибо. Приду. 
Заповедни начин фреквентних глагола 
(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и одбијање 
позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода. 

  
 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активностиу комуникативним ситуацијама 
Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга 
или обавештење; давање једноставног, усменог одговора на 
исказану молбу; изражавање и прихватање молби, захвалности 
и извињења. 
Садржаји 
Дай мне, пожалуйста, ручку. Можно? Kонечно, пожалуйста, вот 
она. Спасибо! Не за что. Ничего. Нет, к сожалению, ручка мне 
нужна. Извини(те), можно вопрос? Я опоздал(ла). 
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Извините.Заповедни начин фреквентних глагола.Предикатив 
можно.Интонација упитних исказа без упитне речи. 
(Интер)културни садржаји:Правила учтиве комуникације. 

  
 
 
 
 
 
 

ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активностиу комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се 
честита празник, рођендан; реаговање на упућену честитку и 
упућивање кратких пригодних честитки. 
Садржаји 
С днём рождения! С Новым годом! С Рождеством! Спасибо! 
Тебя (вас) тоже! Поздравляю тебя с днём рождения! Желаю 
тебе счастья и успеха! Спасибо.Садашње време глагола 
поздравлять и желать.Редуковани искази С днём рождения! С 
Новым годом! 
(Интер)културни садржаји: 
Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и 
честитања; пригодне дечје песме и игре. 

  
 
 
 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ  ЖИВИХ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И ПОЈАВА 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 
Слушање краћих једноставних описа живих бића, предмета и 
места у којима се појављују информације о спољном изгледу, 
појавним облицима, димензијама и осталим најједноставнијим 
карактеристикама; давање кратких усмених описа живих бића, 
предмета и места. 
Садржаји 
Это мяч. Он голубой, маленький. На рисунке я вижу два дома, 
три птицы и два дерева. Это мой папа. На папе белая рубашка и 
джинсы. У брата мяч. Папа отдыхает. Мама пишет.Садашње 
време фреквентних глагола.Придеви. Род, број и слагање с 
именицама.Kонструкције за изражавање посесивности: у+ ген. 
именица (у папы, у мамы, у брата);Присвојне заменице: мой, 
твой, наш, ваш. 
(Интер)културни садржаји: 
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 
Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; 
саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) 
реаговање на туђа.  
Садржаји 
Мне хочется есть/пить. Я хочу есть/пить. Вот бутерброд. Возьми 
воду. Спасибо. Пожалуйста. Мне холодно/жарко. У меня болит 
зуб. Хочешь мороженое? Нет, пожалуйста, не хочу. Безличне 
реченице с употребом облика хочется; садашње време глагола 
хотеть.Интонација упитних исказа без упитне речи.  
(Интер)културни садржаји:Правила учтиве комуникације. 

  
 
 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких текстова у којима се на једноставан начин 
описује положај у простору; усмено тражење и давање 
информација о положају у простору.  
Садржаји 
Где папа? В спальне? Нет, папа в гостиной. Где твоя собака? В 
детской? Нет, собака во дворе. Где мой рюкзак? На стуле? Да. 
Нет, он под столом. Kуда идёт папа? На работу. Kуда ты идёшь? 
В школу.Садашње време фреквентних глагола.Акузатив и 
локатив с предлозима в и на.Упитне реченице с прилошким 
заменицама Где? Kуда? 
(Интер)културни садржаји: Kултура становања: село, град, кућа, 
стан, просторије у стану. 

  
 
 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких текстова с једноставним исказима за 
изражавање припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања и реаговање на њих; усмено 
исказивање припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања.  
Садржаји 
Это мой мяч. Это твой велосипед?У меня два брата и сестра. У 
тебя есть собака/кошка?Есть. Нет. У меня нет собаки. Это 
велосипед брата. Kонструкције за изражавање посесивности: у+ 
ген. личних заменица и именица (у меня, у мамы); именица + 
именица у генитиву (велосипед брата).Општа негација 
(нет).Присвојне заменице.Интонација упитних исказа без упитне 
речи. (Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни 
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љубимци, играчке. 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких текстова с једноставним исказима за 
изражавање допадања/недопадања и реаговање на њих; 
усмено исказивање слагања/неслагања, 
допадања/недопадања.  
Садржаји 
Ты любишь мороженое? Тебе нравится мороженое? Да, люблю. 
Нет, не нравится. На завтрак я люблю сосиски. Мне нравится 
хлеб с маслом.  
Глагол любить.Безличне реченице с глаголом нравиться.Општа 
негација (нет, не).Интонација упитних исказа без упитне речи.  
(Интер)културни садржаји: 
Храна и пиће 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- одреди међусобни положај предмета и бића 
и њихов положај у односу на тло; 

- упореди предмете и бића по величини; 

- уочи и именује геометријске облике 
предмета из непосредне околине; 

- именује геометријска тела и фигуре; 

- групише предмете и бића са 
заједничким својством; 

- сложи/разложи фигуру која се састоји од 
познатих облика; 

- разликује: криву, праву, изломљену, 
затворену и отворену линију; 

- црта праву линију и дуж помоћу 
лењира; 

- броји унапред и уназад и са прескоком; 
прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве 
стотине и прикаже их на бројевној правој; 

- користи редне бројеве; 

 
 
 
 
ГЕОМЕТРИЈА 

 
ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА И  
ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА 

Просторне релације. 
Величина предмета и бића. 
Геометријска тела: лопта, коцка, квадар, ваљак, 
пирамида и купа. 
Геометријске фигуре: круг, правоугаоник, квадрат и троугао. 

 
ЛИНИЈЕ 

Права, крива и изломљена линија. 
Затворена и отворена линија. 
Тачка и линија. Дуж. 

 
 
 
 
 
 

БРОЈЕВИ 

Бројање, писање и читање бројева. 
Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној правој. 
Упоређивање бројева. 

Редни бројеви. 
Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и 
приказивање на бројевној правој. 

Сабирање и одузимање бројева до 100 без прелаза преко 
десетице и приказивање на бројевној правој. 
Својства сабирања. 

Откривање непознатог броја у једнакостима с једном операцијом. 
Динар, кованице и новчанице до 100 динара. 



 
 

26 

- разликује парне и непарне бројеве, 
одреди највећи и најмањи број, 
претходника и следбеника; 

- користи појмове: сабирак, збир, 
умањеник, умањилац, разлика; 

- сабира и одузима два једноцифрена 
броја не записујући поступак; 

- сабира и одузима до 100 без прелаза 
преко десетице; 

- растави број на сабирке и примени 
замену места и здруживање сабирака ради 
лакшег рачунања; 

- реши текстуални задатак са једном 
операцијом; 

- разликује новчане апоене до 100 динара и 
упореди њихову вредност; 

- уочи правило и одреди следећи члан 
започетог низа; 

- прочита и користи податке са 
једноставнијег стубичног и сликовног 
дијаграма или табеле; 

- измери дужину задатом, нестандардном 
јединицом мере; 
преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на 
основу задатог упутства. 

 
 
 
 
 

МЕРЕЊЕ 

 

 

 

 

Мерење дужине нестандардним јединицама мере. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

СВЕТ ОКО НАС 
Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног  окружења и 
развијање способности за одговоран живот у њему. 
Први 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- препозна и искаже радост, страх, тугу и бес 
уважавајући себе и друге; 

- правовремено и примерено ситуацији 
искаже своје основне животне потребе за 
храном, водом и одласком у тоалет; 

- се понаша тако да уважава 
различитости својих вршњака и 
других људи; 

- придржава се договорених правила 
понашања у школи и прихвата последице ако их 
прекрши; 

- сарађује са вршњацима у заједничким 
активностима; 

- одржава личну хигијену и адекватно се 
одева у циљу очувања здравља; 

- чува своју, школску и имовину других; 

- прати инструкције одраслих у опасним 
ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар; 
својим речима опише пример неке опасне 
ситуације из свог непосредног окружења; 

- примењује правила безбедног понашања на 
путу од куће до школе приликом кретања 
улицом са и без тротоара и преласка улице; 

- снађе се у простору помоћу просторних 
одредница: напред-назад, лево-десно, горе-
доле и карактеристичних објеката; 

- одреди време својих активности помоћу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕПОСРЕДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

 
 

Ја и други 

Основна осећања (радост, страх, туга и бес). Основне 
животне потребе (дисање, храна, вода, спавање и потреба 
за тоалетом). 
Сличности и разлике по полу, старости, способностима и 
интересовањима 

 
Породични 
дом, школа 

Групе људи: породица, школска заједница, разред, одељење, 
суседи. 
Права и обавезе чланова група. Правила понашања појединаца и 
групе. Празници: породични, школски 

 
 

Здравље и 
безбедност 

Здрав начин живота: становање, одевање, исхрана, лична 
хигијена, рад, одмор. 
Безбедно понашање у саобраћају на путу од куће до школе 
(кретање улицом са и без тротоара, прелажење преко улице, 
безбедно место за игру). 
Опасне ситуације по живот, здравље и околину, превенција и 
правилно понашање (у дому и школској средини, саобраћају, 
током природних непогода). 

 
Оријентација 
у простору и 

времену 

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

Човек ствара Човек ради и ствара (материјали и средства за рад, производи 
људског рада). 
Материјали за израду предмета (дрво, камен, метал, стакло, гума, 
пластика, папир, тканина) и њихова својства (тврдо-меко, 
провидно-непровидно, храпаво- глатко). 
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временских одредница: делови дана, 
обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, 
после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра; 

- посматрањем и опипавањем предмета 
одреди својства материјала: тврдо-меко, 
провидно-непровидно, храпаво- глатко; 

- учествује у извођењу једноставних 
огледа којима испитује природне 
феномене; 

- разликује природу од производа 
људског рада на примерима из 
непосредног окружења; 

- препознаје облике појављивања воде у 
непосредном окружењу: потоци, реке, 
баре, језера; 

- препознаје изглед земљишта у непосредном 
окружењу: равница, брдо, планина; 

- идентификује биљке и животиње из 
непосредног окружења на основу 
њиховог спољашњег изгледа; 

- уочава разноврсност биљака и 
животиња на основу спољашњег изгледа; 

- препознаје главу, труп, руке и ноге као 
делове тела и њихову улогу у његовом 
свакодневном животу; 

- препознаје улогу чула вида, слуха, 
мириса, укуса и додира у његовом 
свакодневном функционисању и 
сазнавању окружења; 

- штеди воду и одлаже отпад на предвиђена 
места; 

- се понаша тако да не угрожава биљке и 
животиње у непосредном окружењу; 

повезује резултате учења и рада са уложеним 
трудом. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Разноврсност 
пророде 

Сунчева светлост и топлота. 
Основна својства ваздуха: провидност, мирис, кретање. 
Облици појављивања воде: потоци, реке, баре, језера, киша, снег. 
Облици појављивања воде у непосредном окружењу. Основна 
својства воде: укус, мирис, провидност, раствара поједине 
материјале. 
Изглед земљишта: равница, брдо, планина. Изглед 
земљишта у непосредном окружењу. Основна својства 
земљишта: боја, растреситост, влажност; 
Карактеристичне биљке и животиње у непосредном окружењу. 
Изглед и делови тела биљака. 
Изглед и делови тела животиња на примерима сисара, птица, 
риба, инсеката. 
Човеково тело - делови тела (глава, труп, руке и ноге) и чула 
(вида, слуха, укуса, мириса и додира). 

Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве светлости и топлоте за 
живот биљака, животиња/човека. 
Одговоран однос човека према животној средини (штедња воде, 
одлагање отпада на предвиђена места, брига о биљкама и 
животињама). 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и 
естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван 
однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 
Први 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- опише, својим речима, визуелне 
карактеристике по којима препознаје облике и 
простор; 

- пореди своје утиске и утиске других о 
уметничким делима, изгледу 
објеката/предмета и облицима из природе и 
окружења; 

- одреди, самостално и у сарадњи са 
другима, положај облика у простору и у 
равни; 

црта на различитим подлогама и форматима 
папира; 

- користи материјал и прибор у складу са 
инструкцијама; 

- обликује једноставне фигуре од меког 
материјала; 

- одабере, самостално, начин спајања 
најмање два материјала; 

- преведе једноставне појмове 
и информације у ликовни рад; 

- изрази, материјалом и техником по избору, 
своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и 
опажања; 

- преобликује, сам или у сарадњи са другима, 
употребне предмете мењајући им намену; 

 
 
 
 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И 
ОКРУЖЕЊЕ 

Простор. Отворени и затворени простор, природа и простор који 
је човек обликовао. Карактеристичне визуелне одлике по којима 
се препознаје врста простора. Значај чувања споменика или 
значајних објеката у најближем окружењу. Значај уређења 
простора у коме ученик борави. 
Уметничка занимања и продукти. Сликар - слика, вајар - 
скулптура, фотограф - фотографија... Изглед употребних предмета 
које су дизајнирали уметници. 
Установе културе (биоскоп, музеј, галерија, позориште, 
библиотека…). Правила понашања и облачења у различитим 
установама културе, договорена правила понашања. 

 
 
 
 
 
 

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 

Облици. Облици из природе, облици које је створио човек, 
правилни и неправилни облици. Својства облика (цело, део, 
велико, мало, високо, ниско, краће, дуже, уско, широко, светло, 
тамно, обојено, безбојно, једнобојно, шарено, меко, тврдо, глатко, 
храпаво, обло, рогљасто). 

Положај облика у простору и у равни (горе, доле, између, 
испод, у, на, испред, иза, усправно, положено, косо, лево, 
десно). 
Кретање. Покретни и непокретни облици. Кретање бића и 
машина. Смер кретања облика (налево, надесно, нагоре и 
надоле). Безбедност у саобраћају - илузија величине покретних и 
непокретних објеката у односу на удаљеност од посматрача. 
Светлост и сенка. Природни и вештачки извори осветљења. 
Промена осветљености у току дана. Изглед облика и сенке у 
зависности од осветљења. 
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- изрази познате појмове мимиком и 
покретом тела, без звука; 

- повеже одабрану установу културе са 
њеном наменом; 
поштује договоре и правила понашања и 
облачења приликом посете установама културе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛИКОВАЊЕ 

Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног 
руковања и одржавања материјала, прибора и радне 
површине, значај одржавања хигијене и безбедног руковања 
прибором. 
Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала 
поступком додавања. Спајање разноврсних материјала. 
Обликовање цртежа. Врсте линија (отворена, затворена, 
права, крива, светла, тамна, широка, уска, дугачка, кратка, 
непрекинута, испрекидана, груба, нежна, спирална, таласаста, 
степенаста...). Изражајна својства линија у односу на 
материјал и прибор. 
Обликовање слике. Боја природних облика и боја облика које је 
створио човек. Изражајна својства боје у односу на материјал и 
прибор. 
Преобликовање. Предмети и материјал погодни за 
преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, остаци 
тканина...). 
Различите информације као мотивација за стваралачки рад. 
Природа и непосредно окружење; машта и стварни догађаји; 
приче, песме и текстови из књига и часописа за децу и уџбеника, 
уметничка дела... 

 
 
 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Читање визуелних информација. Илустрација у дечјим књигама 
и уџбеницима. Стрип. Цртани и анимирани филм - 
традиционално урађени (слободоручно обликовани или 
нацртани ликови) и савремени (урађени у апликативном 
програму). Прича у цртаном и анимираном филму. Изглед места 
и ликова. 
Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и звучни 
знак. Лепо писање. Украсна слова. 

Традиција. Празници и украшавање. 
Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према 
музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 
креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању 
музичког наслеђа и културе свога и других народа. 
Први 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

 

- објасни својим речима утиске о 
слушаном делу, особине тона, доживљај 
прегласне музике и њеног утицаја на 
тело и зашто је тишина важна; 

- разликује одабране звукове и тонове, 
певање/свирање; хор/један певач/група 
певача; оркестар/један свирач/група 
свирача, боју различитих певачких гласова и 
инструмената и музичке изражајне 
елементе; 

- препозна музички почетак и 
крај и понављање теме или 
карактеристичног мотива у 
слушаном делу; 

- повезује музичко дело у односу на њему 
блиске ситуације, врсту гласа и боју 
инструмента са карактером дела; 

- поштује договорена правила понашања при 

слушању музике; 

- користи самостално или уз помоћ 
одраслих, доступне носиоце звука; 

изговара у ритму уз покрет бројалице; 

- пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

- пева по слуху уз покрет народне песме, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. Однос 
звук - лик, музика - радња. 
Композиције које илуструју различита осећања. 
Звук и тон (извори). 
Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...). Звуци из природе и 
окружења. Звучни знак (школско звоно, аутомобилска сирена...). 
Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање (кратак - 
дуг), јачина (гласан - тих), висина (висок - дубок). Тишина и 
одсуство звука. 
Композиције које илуструју различите боје људског гласа и 
инструмената. 
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа, два 
инструмента, један свирач, група свирача, оркестар) 

Различити жанрови везани за ситуације значајне за ученике 
(празници, приредбе, свечаности, рођендани, венчања, 
новогодишње и божићне песме...). 

Музичка прича. 
Карактер дела и елементи музичке изражајности 
(условљеност). 

Музички бонтон. Музика и здравље. 
Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, рачунар...). 

 
 
 
 
 
 

Изговор бројалице у ритму уз покрет - пљескање, пуцкетање 
прстима, корачање, дланом о надланицу, ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 
Држање тела и дисање - правилан начин певања. Правилна 
дикција - изговарање брзалица и бројалица. Певање песама по 
слуху различитог садржаја и карактера. Певање песама уз 



 
 

32 

музичке игре; 

- примењује правилан начин певања и 
договорена правила понашања у групном 
певању и свирању; 

- свира по слуху звучне ономатопеје и 
илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и 
песме, једноставне аранжмане, свирачке 
деонице у музичким играма; 

- повезује почетне тонове песама-модела и 
једноставних наменских песама са бојама, 
ритам са графичким приказом; 

- објашњава својим речима доживљај свог и 

туђег извођења; 

- учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

- направи дечје ритмичке инструменте; 

- ствара звучне ефекте, покрете уз музику, 
мању ритмичку целину помоћу различитих 
извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, 
песме и музичке игре помоћу различитих 
извора звука, музичко питање и одговор на 
ритмичким удараљкама, једноставну 
мелодију на краћи задати текст; 
изабере према литерарном садржају 
одговарајући музички садржај. 

 
 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

покрет - песме уз игру и народне песме. 
Певање модела и наменских песама и повезивање њихових 
почетних тонова уз боју (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа- плаво 
и сол-црвено). 
Дечји ритмички инструменти и начииа свирања на њима. 
Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме - пулс, ритам, 
груписање удара. 
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим 
инструментима - песме уз игру, дидактичке игре, музичке 
драматизације. 
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим ритмичким 
инструментима и на алтернативним изворима звука. 
Свирање графички представљеног ритма.  
Музички бонтон. 

 
 
 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала. 

Стварање звукова из непосредне околине и природе спонтаном 
или договореном импровизацијом. 

Креирање сопствених покрета уз музику која се изводи или слуша. 
Стварање звучних ефеката и једноставне ритмичке пратње 
користећи различите изворе звука. 
Бирање инструмената на основу звука и стварање 
једноставне ритмичке пратње уз бројалице, песме и 
музичке игре. 
Стварање мањих ритмичких целина на основу музичког искуства - 
изговором у ритму, различитим покретима, предметима и дечјим 
ритмичким инструментима. 
Стварање музичких питања и одговора на дечјим 
ритмичким инструментима у дијалогу. 

Стварање једноставне мелодије на краћи текст. 
Бирање познатих музичких садржаја, звучних ономатопеја и 
илустрација за стварање звучне приче - праћење литерарног 
текста. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, 
моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
Први 
108 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 

- правилно изведе вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 

- комбинује и користи усвојене 
моторичке вештине у игри и у 
свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 

- разликује правилно од неправилног 
држања тела и правилно држи тело; 

примењује правилну технику дисања приликом 
вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 
кратке саставе уз музичку пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну терминологију 
вежбања; 

- поштује правила понашања на 
просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности током 
вежбања; 

 
 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 

 
 
 
 
 

Ходање и 
трчање 

Ходање: 

- кратким корацима, 

- дугим корацима, 

- у различитом ритму, 

- ходање са реквизитом, 

- ходање са променом, правца и смера. 
Техника трчања: 

- трчање преко препрека, 
трчање са променом правца и смера 

- брзо трчање 20 м са стартом из различитих почетних 
положаја, 
игре са коришћењем научених облика ходања и трчања. 

 
 

Скакања и 
прескакања 

Поскоци у месту. 
Поскоци у кретању. 
Скакања удаљ. 
Скакања увис. Прескакање 
дуге вијаче. 
Вежбе скакања и прескакања упором рукама. Игре уз коришћење 
различитих облика скакања и прескакања. 



 
 

34 

- одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима у просторима за 
вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у игри; 

- прихвати сопствену победу и пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања; 

- наведе делове свога тела и препозна 
њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе и 
других; 

- уочи разлику између здравог и 
болесног стања; 

- примењује здравствено-хигијенске 
мере пре, у току и након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању простора у коме живи 
и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у 
исхрани; 
правилно се понаша за столом. 

  
Бацања и 
хватања 

Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. Бацање 
лоптице из кретања. 
Бацање лопте увис. 
Вођење лопте. 
Додавање лопте. 
Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у циљ. 

 
Пузања, 
вишења, 
упори и 
пењања 

Пузања на тлу. 
Пењања. 
Провлачења. 
Вис лежећи опружено. 
Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису 
слободном. 
Упори. 

 
 
 
 
 
Вежбе на тлу 

Основни садржаји 
Основни ставови и положаји. 
Поваљка на леђима. 
Став на лопатицама (свећа). Колут 
напред из чучња у чучањ. Поваљка на 
стомаку. 
Састав од научених 
елемената. 
Игре са усвојеним вежбама. 
Проширени садржаји 
Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. Одељењско 
такмичење са задатом комбинацијом вежби 

  
Вежбе 

равнотеже 

Ходање по линији. 
Ходање по шведској клупи. 
Лагано трчање на шведској клупи или ниској греди. Кратак састав 
на линији обележеној на тлу, шведској клупи и ниској греди. 

 
Вежбе са 

реквизитима 

Вежбе обликовања са реквизитима. 
Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита. Дизање и 
ношење предмета и реквизита на различите начине. 
Елементарне игре са реквизитима. Игре са ластишом. 
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Плес и 
ритмика 

Ходање и трчање са променом ритма, темпа и динамике 
уз пљесак и уз музичку пратњу. 
Галоп напред. 
Дечији поскок. 
Њихање и кружење вијачом или траком. 
Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред. Народно коло 
по избору. 

Полигони Комбиновани полигон од усвојених вештина (вежби). 

 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура 
вежбања и 

играња 

Основни термини у вежбању. 
Вежбам безбедно. 
Чувам своје и туђе ствари. Правила елементарних игара. Некад 
изгубим, а некада. победим. Навијам фер 

 
 
 

Здравствено 
васпитање 

Упознај своје тело. 
Растемо. 
Видим, чујем, осећам. Моје 
здравље. 
Ко све брине о мом здрављу. Лична 
хигијена. 
Хигијена простора у коме живим. Хигијена простора у коме 
вежбам. Животне намирнице и правилна исхрана. Заједно за 
столом. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради 
њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, 
комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 
Први 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- препозна дигиталне уређаје из окружења и 
именује неке од њих; 

- наведе неке од животних ситуација у 
којима дигитални уређаји олакшавају 
обављање послова; 

- упореди начине рада и живота 
људи пре и после појаве 
дигиталних уређаја; 

- упореди начине креативног изражавања са 
дигиталним уређајима и без њих; 

- користи дигиталне уџбенике за учење 
(самостално и/или уз помоћ наставника); 

упореди дигитални и папирни уџбеник; 

- упореди традиционалне видове 
комуникације са комуникацијом посредством 
дигиталних уређаја; 

 
 
 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

Различит изглед дигиталних уређаја. Дигитални уређаји 
у различитим занимањима. Учење уз помоћ дигиталних 
уџбеника. 
Креативно изражавање са дигиталним уређајима и без њих. 
Комуникација посредством дигиталних уређаја. Дигитални уређај 
и паметни дигитални уређај. Коришћење дигиталних уређаја за 
повећање прилика за учење и стицање искуства ученика у области 
науке, културе и уметности. 

 
 
 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

Дигитални уређај и наше здравље (вид, положај тела, време пред 
екраном, дигитални уређај као отпад). 

Подаци о личности и њихова заштита при комуникацији помоћу 
дигиталних уређаја. 

Помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које 
комуницирају на неприхватљив начин. 
Одговорно руковање дигиталним уређајем (мере физичке заштите, 
коришћење лозинке). 
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- наведе неке од карактеристика "паметног" 
дигиталног уређаја; 

- наведе на који начин дигитални 
уређаји могу да допринесу упознавању 
културне баштине; 

- наведе основна правила за коришћење 
дигиталних уређаја како не би угрозио 
здравље; 

- наведе неке од здравствених ризика 
везаних за прекомерно или неправилно 
коришћење дигиталних уређаја; 

- доведе у везу начин одлагања 
електронског отпада са загађењем животне 
средине; 

- наброји основне податке о личности; 

- објасни зашто саопштавање података о 
личности представља ризично понашање при 
комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

- именује особе или институције којима се 
треба обратити за помоћ у случају контакта са 
непримереним дигиталним садржајем, 
непознатим, злонамерним особама или 
особама које комуницирају на неприхватљив 
начин; 

- наведе основне препоруке за руковање 
дигиталним уређајем на одговоран начин 
(примена мера физичке заштите) и објасни 
зашто је важно примењивати их; 

- анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже кораке за 
његово спровођење; 

- протумачи симболе 
познатог/договореног значења и 
спроведе поступак описан њима; 

- уочи и исправи грешку у симболима 
израженом упутству (алгоритму), 

 
 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 
Осмишљавање корака који воде до решења 
једноставног проблема. 
Тумачење постојећих и креирање алгоритама 
изражених симболима. 
Уочавање и исправљање грешака у алгоритму. Тумачење 
понашања дигиталног уређаја у односу на приказани алгоритам. 
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провери ваљаност свог решења и по 
потреби га поправи (самостално или 
сараднички); 
доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног 
уређаја. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према 
својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у 
животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 
Први 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- наведе у чему је успешан и у чему жели да 
напредује; 

- уочава међусобне разлике и сличности са 
другим ученицима у одељењу; 

- понаша се на начин који не 
угрожава потребе, права и осећања 
других; 

- препозна код себе и других основна осећања; 
препознаје примере поштовања и кршења права 
детета у свом окружењу, причама, филмовима; 

- преиспитује своје поступке и прихвата да не 
мора увек да буде у праву; 

- тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и 
туђих права; 

- разликује добру и лошу комуникацију у 
сопственом искуству, ближем окружењу, 
књижевним делима, филмовима; 

- комуницира слушајући саговорника и тражи 
објашњење онога што не разуме; 

- слободно износи мишљење, образлаже 
идеје, даје предлоге и прихвата да други могу 
имати другачије мишљење; 

- сарађује и преузима различите улоге 
у групи/тиму; 

- договара се и одлучује у доношењу 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други у одељењу 

Идентитет 
Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у чему бисмо 
волели да напредујемо. 
Таленти и 
интересовања која 
поседујемо. Наше 
сличности и разлике. 
Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како се препознају. 

Потребе и права 

Разлике између жеља и основних животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 
Препознавање кршења права детета. 
Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета. Одговорност 
према себи и другима. 

 
 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

Одељење/група као заједница 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 
Вредности одељења/групе - равноправност, одговорност, 
солидарност, поштовање и брига за друге, толерантност, 
праведност, поштење. 

Уважавање различитости. 
Правила у одељењу/групи и 
њихова функција. 
Одлучивање у 
одељењу/групи. 
Одговорност деце и одраслих за функционисање заједнице. 
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одељенских правила и да се понаша у складу 
са њима; 

- својим речима образложи неопходност 
правила која регулишу живот у заједници; 

- препозна добре стране свог одељења и 
оно што би требало променити/побољшати; 

- заједно са вршњацима и наставником 
учествује у решавању проблема у одељењу; 

- учествује у изради плана једноставне акције; 

- са другим ученицима изводи и документује 
једноставну акцију; 

- доприноси промоцији акције; 
на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Комуникација и сарадња 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 
Кад 
разговарамо 
држимо се 
теме. 
Изношење 
мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 
Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и одраслима. 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

Планирање и извођење једноставне акције у одељењу/групи 

Кораци у планирању и извођењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у 
одељењу. Избор теме/проблема/активности 
којом ћемо се бавити. 
Одређивање циља и израда плана акције - подела улога, 
договор о роковима, начину реализације. 
Извођење и документовање акције - видео, фотографије, текстови 
и сл. Промоција акције на нивоу школе - приказивање другим 
одељењима, родитељима и сл., прављење постера или паноа, 
објављивање прилога у школском листу. 
Вредновање акције - чиме смо задовољни, шта је могло бити боље 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
Први 
180 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 
   1. Учимо о нашој   вери - 
уводни час 

• упознавање 

ученика и 

вероучитеља 

• упознавање ученика са 
садржајима предмета и 
начином рада 

• мотивисање ученика за 
похађање часова верске 
наставе 

Когнитивни аспект: 

• да разуме основнa 

сазнања о темама које 

ће се обрађивати на 

настави Православног 

катихизиса 

Афективни аспект: 

бити подстакнут да активно 
учествује на часовима 

верске наставе 

• Упознавање са 
садржајем програма и 
начином рада 

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о 

вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у 

живот кроз слободно 

учешће 
у богослужбеном животу 
Цркве. 
На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по темама, 

начином остваривања 

програма рада, као и са 

начином вредновања 

њиховог рада. 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

2. Моја породица 

3. Моја школа и 

другари 

Ми смо део Божје 
породице (Цркве) 

• ученицима пружити 
основ за разумевање 

човека као бића 

заједнице 

• пружити ученицима 
елементарно знање о 
Богу као бићу заједнице 

Когнитивни аспект: 

• моћи да опише и 

објасни значење 

појма заједнице као и 

његов однос према 

њему блиским 

особама (породици) 

• моћи да препозна 

да не можемо 

једни без других 

• знати да нас 

љубав повезује 

са другима 

• знати да се правилно 

осени крсним знаком 

• знати да је Бог 

Света Тројица 

• приче и слике које 
приказују 

породицу 

• може и прича о 
„малој породици“ 

(деца са једним 

родитељем, или 

старатељем) 

садржаји у вези са животом 
у школи (нова заједница); 
односи у заједници, 
правила понашања 
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(Заједница) 

знати да крштењем 

постајемо  чланови Божје 

породице (Цркве) 
Афективни аспект: 

• пожелети да чини 

добро другима 

(ближњима) у својој 

заједници 

желети да изражава 

хришћанску љубав према 

Богу и ближњима 
 

Врсте наставе: 
Настава се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
Теоријска настава (35 
часова) 
Практична настава (1час) 
Место реализације наставе: 
теоријска настава (35 
часова) 
Теоријска настава се 
реализује у учионици; 

Практична настава се 
реализује у 
цркви – учешћем у 
литургијском   сабрању; 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе 

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, 

али и тако да наставник 

стекне почетни увид у то 

каквим и формативно, а 

мање на сазнајно и 
информативно. 
Квалитет наставе се 

постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу 

са савременим педагошким 

захтевима у погледу 

III - ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА 

И 

ПРИРОДЕ 

5. Послушност 

6. Даривање – нашa 

љубав 

7. Цео свет на дар 

8. Оче наш – зовемо  
нашег Бога 

• пружити основ за 
разликовање и 

упоређивање 

породичних 

односа и односа 

који владају у 

Цркви 

• пружити основ за 
упознавање односа који 
владају између човека и 
Бога 

• пружити основ за 

разумевање да је 

молитва наш разговор 

са Богом 

• омогућити ученицима да 

увиде да се породични 

односи и односи у Цркви 

исказују на конкретан 

начин 

ученицима пружити 

Когнитивни аспект: 
• знати да 

заједница са 

Богом почива 

на слободи 

• знати да је 

послушност 

израз љубави 

• моћи да 

препозна да је 

даривање плод 

љубави 

• моћи да сазна 

да је молитва 

разговор са 

Богом 

• моћи да усвоји текст 

молитве Оче наш 

• знати да је Бог Отац 

створио свет из 

љубави 

• моћи да препозна 

• приче које говоре о 

томе да када некога 

волимо, онда га и 

слушамо 

• како можемо да 

помогнемодругоме; 

љубављу чиним добра 

дела 

• садржаји који говоре 

и приказују лепоту 

створеног света 

• песмица: „Ал` је леп 

овај свет“, Ј.Ј. Змај 

Бог је цео свет створио из 
љубави 
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основ за разумевање да 

се кроз међусобне 

односе љубави остварује 

јединство 

да је наш живот Божји 

дар 

• знати да Бог 

жели да живимо у 

заједници са Њим 

Афективни аспект: 

• показивати жељу да 

љубав 
исказује на конкретан 
начин 

• бити мотивисан да 
љубав према Богу 
изражава молитвом 

употребе разноврсних 

метода, облика рада и 

наставних средстава. 

Имаући у виду захтеве 

наставног програма и 

могућности транспоновања 

наставног садржаја у 

педагошко дидактичка 

решења, наставник би 

требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту 

ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика. 

У остваривању савремене 
наставе наставе наставник је 
извор знања, креатор, 
организатор и координатор 
ученичких активности у 
наставном процесу. 
Настава је успешно 
реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати 
као простор за остваривање 
своје личности кроз 
заједничарење са 
ближњима 
Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање успешности 
реализације наставе и 

остварености задатака и 

IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 

БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ 

РОДИ!  
9.Бог долази у овај свет 
10.Христос се роди 
Божић у мом дому 
11.Како је Растко 

постао Св. Сава 
12.Свети Сава, слава у 
школи и у мојој породици 

• пружити ученицима 
неопходно знање о 
доласку Спаситеља у 
свет 

• указати ученицима да је 

послање Сина Божјег 

дар љубави Бога Оца 

свет 

• пружити ученицима 
елементарно знање о 
Светоме Сави 

 

Когнитивни аспект: 

• моћи да препозна основне 
догађаје библијске 
приповести о Христовом 
рођењу 

• моћи да препозна и 

именује главне 
личности из 

библијске приче 

о Христовом 

рођењу ( уз 

помоћ иконе 

празника и по 

кључним 

симболима) 

• моћи да препозна 

да је прослава 

празника догађај 

целе породице кроз 

који се остварује 

заједница љубави 

• моћи да усвоји текст 

(садржај) и 

• Новозаветно 
сведочанство о 
Христовом Рођењу 
(препричано и 
прилагођено) 

• Божићна песма: 
„Божић, Божић благи дан“ 

• Свети Сава – 

остварени син Бога 

Оца ( кроз љубав и 

заједницу са Богом, 

свако од нас постаје 

као Свети Сава) 

• Химна Светом Сави 
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мелодију песме ( 

Божић, Божић ) 

• моћи да препозна да 

је Свети Сава посветио 

свој живот Богу због 

љубави према Њему 

Афективни аспект: 
По завршетку теме: 

• код ученика ће се 

развити жеља да 

активно учествује у 

прослави Христовог 

рођења 

• код ученика ће се 
развити жеља да према 
ближњима подражава 
пример љубави Светога 
Саве 

исхода наставе) 
наставник ће остварити на 
два начина: 

• процењивањем 

реакције ученика 

или 

прикупљањем 

коментара 

ученика путем 

анкетних 

евалуационих 

листића; 

• провером знања 

које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање 

понашања ученика; 

Оквирни број часова 

по темама Увод – 1 

Заједница као основ живота 
– 4 
Заједница љубави 

Бога, човека и 

природе – 5 

Неизмерна љубав 

Божја-Христос се 

роди! – 6 

V - ЦРКВА - 
ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

13. Бог ствара свет 

14. Свет је наш дом 
   15.Прихватимо дарове 
Божје 

16.Где је љубав ту је Бог 
17.Христова вечера са 
ученицима 
18.Литургија - окупљање 
Божје породице 
19.Пост – стаза љубави 

• пружити 

ученицима 

елементарно 

знање о стварању 

света 

• омогућити ученицима 

да схвате и доживе 

Цркву као заједницу 

сабраног Божјег 

народа 

• подстицати ученике на 
лично учешће у животу 
Цркве 

Когнитивни аспект: 
• моћи да опише 

појединости библијске 

повести о стварању 

света 

• моћи да разликује 

оно што је Бог 

створио од онога 

што је човек 

направио на 

примерима из 

непосредног 

окружења 

• знати зашто за Бога 

кажемо да је Творац 

• моћи да објасни, 

на елементарном 
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нивоу, повезаност 

људи и природе 

уочити да се у  Цркви 

остварујејединство људи и 

природе са Богом 

• знати да у заједници са 

Богом учествујемо 

слободно – само ако то 

желимо (пример 

Светога Саве и његовог 

слободног избора) 

• да се упозна са 
Литургијом као 

догађајем 

(заједничком трпезом) 

на којем се окупља 

Божја породица 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се 

развити жеља да 

својом послушношћу 

изражава своју љубав 

и слободу 

• ученик ће желети да 
учествује у  Литургији 

Црква – заједница са Богом 
– 8 
Христова љубав према 
човеку и свету – 
4 
Наша брига о свету – 6 
Евалуација – 1+1 

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

20.Христова љубав према 
човеку и свету 
21.Препознајемо Христову 
љубав 
22.Христос васкрсе! 

• указати ученицима на 

величину Христове 

љубави према људима 

и свету 

• пружити 

ученицима 

елементарно 

знање о 

Христовом 

Когнитивни аспект: 

• упознати Христово 
учење као 

„учење“ о љубави и 

праштању ( на 

примерима из 

јеванђељских прича) 

• препознати и 

разумети да је права 

љубав када је 

• Јевађељска прича 

Милостиви 

Самарјанин 

• Песмица: „Знаш ли ко те 

љуби слилно“ 

• Новозаветно 

сведочанство о 

Христовом 

Васкрсењу 
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страдању и 

васкрсењу 

показујемо делима 

• усвојити садржај и 
мелодију песме 

„Знаш ли ко те љуби силно“ 

• бити у могућности 

да опише 

појединости 

библијске повести о 

Христовом 

Васкрсењу 

• препознати и 

именовати главне 

личности из 

библијске приче о 

Христовом 

Васкрсењу ( уз 

помоћ иконе 

празника и по 

кључним 

симболима) 

препознати да је 

прослава празника 

догађај целе 

породице кроз 

који се остварује 

заједница љубави 

• моћи да опише 

прослављање 

Васкрса у својој 

породици 

• знати обичаје у вези са 
Васкрсом 

Афективни аспект: 

• развијати 

потребу да 

(препричано и 

прилагођено ) 

Прича: „Добро дрво“ Ш. 
Силверстејн 
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делима 

исказују љубав 

развијати жељу да учествује 

у припремама за прославу 

овог највећег хришћанског 

празника 

VII – НАША БРИГА О СВЕТУ 

23. Човек домаћин у 

свету 

24. Радост служења 

25. Љубав према 
људима и природи је 

љубав према Богу 

26. Сваки човек је за нас 

Христос 

27.Научили смо о нашој 

вери 

• омогућити ученицима да 

у Христу препознају узор 

љубави према свету и 

човеку 

• подстицати ученике 

да љубав према Богу 

изражавају кроз 

љубав 

према људима и природи 

• установити обим 

разумевања и квалитет 

стечених знања у току 

школске године из 

Православног катихизиса 

Когнитивни аспект: 
• моћи да преприча 

одабране приче које 

говоре о Христовој 

љубави према свету 

и човеку 

• на елементарном 

нивоу моћи да објасни 

међусобну повезаност 

свих људи и природе 

• препознати и 

именовати поступке 

људи који су 

прожети љубављу 

према природи, 

људима и Богу 

• уочити у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса 1. разреда 

основне школе 

Афективни аспект: 

развијати жељу да се брине 

о биљкама и животињама и 

целокупној природи 

 

• Разне приче о које 

говоре о служењу 

човека човеку 

• Човекова брига за 

очување природе, 

биљака и животиња 

• Прича Свети Герасим и 

лав Јордан 

Приче и слике о кућним 
љубимцима 
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II разред 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик       - Верска настава      

 Руски језик       - Грађанско васпитање      

 Математика               

 Свет око нас               

 Ликовна култура 

 Музичка култура 

 Физичко и здравствено васпитање 

 Дигитални свет 

 

 

 



 
 

49 

 

Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

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

Други разред 
180 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-разликује књижевне врсте: песму, 
причу, басну, бајку, драмски текст; 
– одреди главни догађај, време и место 
дешавања у прочитаном тексту; 
– одреди редослед догађаја у тексту; 
– уочи главне и споредне ликове и 
разликује њихове позитивне и негативне 
особине; 
– разликује стих и строфу; 
– уочи стихове који се римују; 
– објасни значење пословице и поуке 
коју уочава у басни; 
– наведе једноставне примере 
поређења из текстова и свакодневног 
живота; 
– чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 
– изражајно рецитује песму; 

 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Поезија  
Народна песма: Да вам певам што истина није/Мишја моба 
Народна песма: Мајка Јова у ружи родила/Санак иде низ 
улицу 
Јован Јовановић Змај: Пролећница/Хвала 
Војислав Илић: Први снег 
Бранко Ћопић: Огласи „Шумских новина“ (одломци), 
Болесник на три спрата 
Душан Радовић: Лепо је све што је мало, Мама 
Драган Лукић: Школа, Равнотежа 
Мирослав Антић: Тајна 
Душко Трифуновић: Два јарца 
Григор Витез: Дохвати ми, тата, мјесец 
Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици 
(читање у наставцима) 
Проза 
Народна прича: Свети Сава, отац и син/Свети Сава и отац и 
мати са малим дететом 
Народна прича: Седам прутова 
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– изводи драмске текстове; 
– износи своје мишљење о тексту; 
– разликује глас и слог и препозна 
самогласнике и сугласнике; 
– разликује врсте речи у типичним 
случајевима;  
– одређује основне граматичке 
категорије именица и глагола; 
– разликује реченице по облику и 
значењу;  
– поштује и примењује основна 
правописна правила; 
– влада основном техником читања и 
писања латиничког текста; 
– пронађе експлицитно исказане 
информације у једноставном тексту 
(линеарном и нелинеарном);  
– користи различите облике усменог и 
писменог изражавања: препричавање, 
причање, описивање;  
– правилно састави дужу и потпуну 
реченицу и споји више реченица у краћу 
целину; 
– учествује у разговору и пажљиво слуша 
саговорника; 
– разликује основне делове текста 
(наслов, пасус, име аутора, садржај); 
– изражајно чита ћирилички текст. 

 

Народна басна: Бик и зец/Коњ и магарац  
Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка/Коњ и магаре 
Десанка Максимовић: Бајка о лабуду 
Гроздана Олујић: Шаренорепа 
Градимир Стојковић: Деда Милоје 
Мирјана Стефановић: Златне рибице не праве штету 
Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче 
Су Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља 
Феликс Салтен: Бамби (одломак по избору) 
Драмски текстови 
Александар Поповић: Два писма 
Ана Миловановић: Слатка математика 
Гвидо Тартаља: Оцене 
Тоде Николетић: Шума живот значи 
Популарни и информативни текстови 
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о 
значајним личностима српског језика, књижевности и 
културе (Доситеј Обрадовић (баснописац), Никола Тесла 
(приче из детињства), знаменита завичајна личност и др.) 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Избор из кратких народних умотворина (загонетке, 
пословице, брзалице, питалице, разбрајалице) 
2. Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка, 
Царево ново одело, Девојчица са шибицама 
3. Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки, Прстен 
на морском дну, Бајка о трешњи, Сликарка зима, Како су 
пужу украли кућу, Три патуљка, Чика-Мраз, Божић-батини 
цртежи, Траве говоре бакиним гласом, Орашчићи-палчићи, 
Кћи вилиног коњица (три бајке по избору ученика) 
4. Љубивоје Ршумовић, избор из збирке песама Ма шта ми 
рече (Једног дана, Др, Десет љутих гусара, Ишли смо у 
Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма шта ми рече, 
Има један, Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук и 
овца) 
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5. Драгомир Ђорђевић, избор песама (Кад сам био мали, 
Бабе су нам сјајне, Рецепт за деду, Све су мајке, Ја сам био 
срећно дете, Једном давно ко зна када, Првоаприлска 
песма, Ми имамо машту, Тајанствена песма, Бити пекар то је 
сјајно, Успон једног лава, Стонога, Вештице су само трик) 
6. Избор из кратких прича за децу: Бранко Стевановић, 
Прича из ормана, Весна Видојевић Гајевић, Бркљача, Дејан 
Алексић, Једном је један дечко зевнуо. 
Књижевни појмови: 
− стих, строфа, рима;  
− народна успаванка; 
− басна; 
− бајка; 
− тема, место и време збивања, редослед догађаја; 
− главни и споредни лик (изглед, основне особине и 
поступци);  
− лица у драмском тексту за децу. 

 
 
 
 
 
 
 

ЈЕЗИК 
Граматика, правопис и 

ортоепија 

Глас и слог; самогласници и сугласници.Врсте речи: именице 
(властите и заједничке); род и број именица; глаголи; глаголска 
времена: прошло, садашње, будуће време; потврдни и одрични 
глаголски облици; придеви (описни); бројеви (основни и редни).  
Реченице: обавештајне, упитне, заповедне и узвичне. 
Потврдне и одричне реченице. 
Велико слово: писање назива држава, градова и села (једночланих 
и вишечланих) и једночланих географских назива. 
Спојено и одвојено писање речи: писање речце ли и речце не уз 
глаголе. 
Интерпункција: тачка (на крају реченице и иза редног броја); две 
тачке и запета у набрајању; писање датума арапским и римским 
цифрама. 
Писање скраћеница: (мерне јединице и опште скраћенице ОШ, 
бр., итд., стр. и нпр.). 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Друго писмо (латиница): штампана и писана слова.  
Разумевање прочитаног кроз одговоре на питања. 
План за препричавање кратких текстова (лирских, епских, 
драмских) састављен од уопштених питања. 
План описивања на основу непосредног посматрања. 
Правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално 
писање. 
Језичке вежбе: загонетке, ребуси, укрштене речи, 
осмосмерке, асоцијације, састављање реченица, 
проширивање задатих реченица. 
Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица, опис 
бића и предмета. 
Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе и учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 
оспособи за основну усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 
културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
Други 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 
– представи себе и другог; 
– разуме јасно постављена једноставна 
питања личне природе и одговара на 
њих; 
– разуме кратка и једноставна упутства 
и налоге и реагује на њих; 
– даје кратка и једноставна упутства и 
налоге; 
– разуме позив и реагује на њега; 
– упути позив на заједничку активност; 
– разуме кратке и једноставне молбе и 
реагује на њих; 
– упути кратке и једноставне молбе;  
– искаже и прихвати захвалност и 
извињење на једноставан начин; 
– разуме једноставно исказане честитке 
и одговара на њих; 
– упути једноставне честитке; 
– препозна и именује бића, предмете и 
места из непосредног окружења; 

 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Привет! Здравствуй! Здравствуйте! Добрый день! 
Доброе утро! Добрый вечер! Как дела? Нормально! До 
завтра! До встречи! Пока! До свидания! 
(Интер)културни садржаји: Формално и неформално 
поздрављање; устаљена правила учтивости.  

 
 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ И 
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

Меня зовут Саша. Я - Ирина. Как тебя/его/её зовут? 
Как твоя фамилия? Кто это?Это Майя, а это Наташа. 
Это Мария Петровна. Она моя учительница. Это мой 
друг Саша. Саша - это Маша, моя подруга. Сколько 
тебе/ему/ей лет? Мне девять лет. Ему пять лет. 
Личне заменице: я, ты, он/она, они (номинатив, генитив 
и датив); 
Безличне реченице с глаголом зовут. 
Упитне заменице и прилози: кто, как, сколько. 
Показни прилог: это 
Основни бројеви 1-20. 
Спојивост бројева с именицама (1год, 2 года, 5лет) 
(Интер)културни садржаји: Препознавање 
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– разуме једноставне описе бића, 
предмета и места;  
– опише бића, предмете и места 
користећи једноставна језичка 
средства; 
– разуме свакодневне исказе у вези са 
непосредним потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих; 
– изрази основне потребе, осете и 
осећања кратким и једноставним 
језичким средствима; 
– разуме једноставна обавештења о 
положају у простору и реагује на њих; 
– тражи и пружи кратка и једноставна 
обавештења о положају у простору; 
– разуме и саопшти једноставне исказе 
који се односе на хронолошко и 
метеоролошко време 
– разуме једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на 
њих; 
– тражи и даје једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање;  
– разуме једноставне исказе за 
изражавање допадања/недопадања и 
реагује на њих; 
– тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним 

најуочљивијих сличности и разлика у начину упознавања, 
представљања, размене личних података код нас и у 
Русији. Руска лична имена, имена по оцу, надимци.  

 
 
 
 
 
 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 
 

Слушай! Слушайте внимательно! Не разговаривайте! 
Посмотри! Что ты видишь на картинке? Заходи! Иди к 
доске! Встань! Садись! Открой/закрой 
дверь/тетрадь,окно, учебник! Ответьте на вопросы! 
Повтори(те) за мной! Положи ручку на стол. Дай мне 
ручку, пожалуйста. Дом голубого цвета. Раскрась его! 
Иди сюда! Напиши! Нарисуй! 
Заповедни начин 2. лице једнине и множине  
(Интер)културни садржаји: 
Поштовање основних норми учтивости; дечје песме 
одговарајућег садржаја.  

 
 
 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Давай играть в куклы/в футбол/в жмурки/в прятки. 
Давайте начнём. Готовы? Давайте пойдём в парк! 
Давайте петь! Давайте споём песенку. У меня день 
рождения, приходи ко мне! Извини, к сожалению не 
могу. Ничего! Хорошо! 
Заповедни начин - 1. лице множине  
(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и 
одбијање позива; прослава рођендана, игре, забава и 
разонода.  

 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

Извини, можно взять твою ручку? Да, конечно. Нет, 
мне ручка нужна. Да, пожалуйста. Спасибо. Ничего. Не 
за что. Извините, повторите, пожалуйста. Извините, 
что опаздываю. Ничего. Заходи. 
Предикатив можно. 
Заповедни начин. 
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језичким средствима; 
– разуме једноставне исказе који се 
односе на изражавање способности; 
– тражи информацију о туђим 
способностима и саопшти шта он/она 
или неко други може/не може/уме/не 
уме да уради; 
– разуме и саопшти једноставне исказе 
који се односе на бројеве и количине. 

 

Упитни искази без упитне речи. Интонација.  
(Интер)културни садржаји: 
Правила учтиве комуникације.  

 
 
 

ЧЕСТИТАЊЕ 

Поздравляю! С днём рождения! Желаю тебе счастья! С 
Новым годом! С Рождеством! С Днём защитника 
отечества! Это подарок для тебя. Спасибо! 
Счастливо!Удачи! Всего хорошего! 
(Интер)културни садржаји: 
Најзначајнији празници и начин обележавања /прославе 
и честитања; пригодне дечје песме и игре.  

 
 
 
 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

Кто это? Это дети. Это Сергей, у него корткие 
волосы.На нём футболка и џинсы. Футболка красного 
цвета. Что это? Это ручка. Это ручки. Какого цвета? 
Зелёного. Это мой дом. Он большой. В гостиной 
большой диван и большие окна.У меня нет своей 
комнаты. 
Упитне заменице и прилози. 
Придеви. Род, број и слагање с именицама. 
Множина именица. 
Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. 
личних заменица и именица (у меня, у тебя, у неё, у него 
у нас, у вас, у них; у Ивана, у Ирины). 
Присвојне заменице: мой, твой, наш, ваш, их. 
(Интер)културни садржаји: 
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја, култура 
становања. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

Тебе холодно? Да, мне холодно. Есть хочется?Мне 
хочется пить. Хочется есть. Хочу пить, не хочу есть. 
Как ты себя чувствуешь? Мне плохо. У меня болит зуб. 
Хочешь воды? Да, пожалуйста. Нет, не хочется. 
Безличне реченице. 
Глагол хотеть у садашњем времену. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација.  
(Интер)културни садржаји: Правила учтиве 
комуникације  

 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ 

Где Даша? В детской, убирает. Где мой рюкзак? Под 
столом. На сtule. Gde rubaška? V škafu. Knigi ležat na stole. 
Gde mama? V sadu. Otdыhaet. Gde moй stakan? Stoit na 
stole.On vыnul knigu iz portfelя. 
Predloško-padežne konstrukcije za izražavanje prostornih 
odnosa (v škafu, pod stolom, na stule...) 
Sadašnje vreme frekventnih glagola. 
Upotreba glagola stoяtь i ležatь. 
Genitiv imenica s predlogom iz.  
(Inter)kulturni sadržaji: Kultura stanovanja: selo, grad.  

 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Какой сегодня день? Сегодня четверг. Который час? 
Сколько времени? Пять часов. Три часа. Сегодня 
холодно. Идёт снег. Дождь идёт. Светит солнце.Зимой 
в России очень холодно. На улице холодно/тепло. 
Садашње време фреквентних глагола. 
Безличне реченице. 
Основни бројеви 1-20. 
Слагање именице час с бројевима до 20.  
(Интер)културни садржаји: клима, временске прилике.  

  
ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

Это мой мяч. Это твой велосипед?У меня нет 
велосипеда. У неё два брата и сестра. У тебя есть 
собака? Нет, у меня нет собаки. 
Присвојни придеви. 
Конструкције у + ген. за изражавање посесивности (у 
меня, у тебя, у неё...) 
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Упитни искази с упитном речју. Интонација.  
(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни 
љубимци, играчке.  

 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

 

Ты любишь блины? Да, очень. Нет, не очень. Маша, ты 
любишь компот? Ты любишь играть в футбол? Нет, не 
люблю. Мне нравится варенье. Компот мне не 
нравится. 
Безличне реченице. 
Садашње време глагола любить, нравиться. 
(Интер)културни садржаји: Храна и пиће; породица.  

 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 

Я умею плавать. Нет, петь я не умею. Он очень хорошо 
рисует. Она прекрасно поёт. 
Садашње време фреквентних глагола.  
(Интер)културни садржаји: 
Школске активности, кућни љубимци и свет природе  

 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И 
БРОЈЕВА 

Сколько кубиков на рисунке? 15. Сколько девочек в 
классе? 12. 
Основни бројеви до 20.  
(Интер)културни садржаји: 
друштвено окружење  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разликује дуж, полуправу и праву; 
– одреди дужину изломљене линије 

(графички и рачунски); 
– одреди обим геометријске фигуре; 
– нацрта правоугаоник, квадрат и 
троугао на квадратној мрежи и 
тачкастој мрежи; 
– уочи подударне фигуре на датом 

цртежу; 
– уочи симетричне фигуре; 
– допуни дати цртеж тако да 
добијена фигура буде симетрична 
у односу на дату праву; 

-одреди десетице најближе датом броју; 
– усмено сабира и одузима бројеве до 

100; 
– користи појмове чинилац, производ, 
дељеник, делилац, количник, 
садржалац; 
– примени замену места и 
здруживање сабирака и чинилаца 

 
 
 
 
 
 
 
 

БРОЈЕВИ 

Први део 
Сабирање и одузимање са преласком. Замена места и 
здруживање сабирака. 

Веза сабирања и одузимања. 
Једначине са једном операцијом (сабирање или одузимање). 
Римске цифре И, V, X, L, C 
Други део 
Множење и дељење (таблично) 
Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. 
Замена места и здруживање чинилаца. 
Трећи део 
Редослед рачунских операција.  
Множење и дељење збира и разлике бројем. 
Веза множења и дељења. Једначине са једном операцијом 
(множење или дељење). 
Бројевни изрази. Формирање израза на основу реалистичних 
ситуација. 
Разломци облика 1 ≤ н ≤ 10, визуелно и симболичко 
представљање. 

 
 
 
 
 

Први део 
Дуж, права и полуправа. Тачка и права. Отворена и 
затворена изломљена линија. 
Графичко надовезивање дужи. Дужина изломљене 
линије. Обим геометријских фигура без употребе 
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ради лакшег рачунања; 
– усмено множи и дели у оквиру прве 
стотине; 
-израчуна вредност бројевног израза са 
највише две операције; 
-реши текстуални задатак постављањем израза 
са највише две рачунске операције и провери 
тачност решења 
-одреди непознати број у једначини са једном 
аритметичком операцијом 

– одреди делове (облика1/n ) дате 
величине; 
– изрази одређену суму новца преко 
различитих апоена; 
-прочита број записан римским цифрама и 
напише дати број римским цифрама 
-прикаже мањи број података у таблици и 
стубичастим  дијаграмом ; 
-уопчи правило и одреди следећи члан започетог 
низа; 

- изрази дужину у различитим 
јединицама за мерење дужине; 
-измери дужину дужи и нацрта дуж дате 
дужине 
-чита и запише време са часовника; 
користи јединице за време у 
једноставним ситуацијама 

ГЕОМЕТРИЈА формула. 
Други део 
Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на 
квадратној мрежи, на тачкастој мрежи.  
Симетричне фигуре. 
Подударност фигура (интуитивно). 

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење дужине стандардним мерним јединицама (м, дм, цм). 
Мерење времена (дан, месец, година, час, минут). 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

СВЕТ ОКО НАС 
Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и 
развијање способности за одговоран живот у њему. 
Други 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-идентификује групе људи којима припада 
и своју улогу у њима; 
– оствари права и изврши обавезе у односу 
на правила понашања у групама којима 
припада;  
– се понаша тако да уважава различитости 
других људи; 
– прихвати последице када прекрши 
правила понашања групе;  
– сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 
– разликује потребе од жеља на 
једноставним примерима из сопственог 
живота; 
– препозна грб, заставу и химну Републике 
Србије и примерено се понаша према 
симболима; 
– одреди тип насеља на основу његових 
карактеристика; 
– повеже личну хигијену, боравак у 
природи, физичку активност и разноврсну 
исхрану са очувањем здравља; 
– одржава личну хигијену – руку, зуба и 
чулних органа; 
– примени правила културног и безбедног 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСЕЉЕ СА 
ОКОЛИНОМ 

 
 

ДРУГИ И ЈА 

Групе људи: родбина, (ван)школска заједница, 
становници насеља. 
Права и обавезе чланова група. 
Однос потреба и жеља. 
Правила понашања појединаца и група. 
Породични, школски и празници насеља. 

 
 
 
 
 

 
КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

Симболи Републике Србије: грб, застава и химна. 
Типови насеља: село, град. 
Здрав начин живота: хигијена тела, разноврсна исхрана, 
број оброка, боравак у природи и физичка активност. 
Врсте саобраћаја (копнени, водни и ваздушни и 
одговарајућа превозна средства). 
Безбедно понашање у саобраћају у насељу (кретање 
улицом и путем без тротоара, прелажење улице и пута 
без пешачког прелаза. 
Правила понашања у превозним средствима (аутомобил 
и јавни превоз). 
Временске непогоде (олуја, град, мећава) и безбедно 
понашање у затвореном и на отвореном простору. 

 
 

ЧОВЕК СТВАРА 

Материјали (дрво, камен, метал, стакло, гума, пластика, 
папир, тканина, глина/пластелин) и производи људског 
рада. 
Еластичност материјала.  
Својства материјала одређују њихову употребу. 
Нова намена предмета направљених од различитих 
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понашања у саобраћају и превозним 
средствима у насељу са околином; 
– безбедно поступа пре и током 
временских непогода; 
– истезањем, савијањем и сабијањем 
одреди својства материјала; 
– одабере материјале који својим 
својствима највише одговарају употреби 
предмета; 
– пронађе нову намену коришћеним 
предметима;  
– наводи примере различитих облика 
кретања у окружењу;  
– одабере начин кретања тела, узимајући у 
обзир облик тела, врсту подлоге и средину 
у којој се тело креће; 
– измери растојање које тело пређе током 
свог кретања; 
– пронађе тражени објекат у насељу 
помоћу адресе/карактеристичних објеката; 
– именује занимања људи у свом насељу са 
околином;  
– одреди време помоћу часовника и 
календара користећи временске 
одреднице: сат, дан, седмицу, месец, 
годину;  
– забележи и прочита податке из личног 
живота помоћу ленте времена; 
– разликује облике рељефа у свом насељу 
и околини; 
– разликује облике и делове површинских 
вода у свом насељу и околини; 
– идентификује заједничке особине живих 
бића на примерима из окружења; 

материјала. 
Занимања људи у граду и селу. 

 
 

КРЕТАЊЕ И 
ОРИЈЕНТАЦИЈА 
У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

Различити облици кретања тела (хода, скаче, трчи, пада, 
лети, плива, котрља се, клизи).  
Утицај облика тела, подлоге и средине на кретање по 
равној подлози и пређено растојање тела. 
Сналажење у насељу помоћу адресе (улица, кућни број) и  
карактеристичних објеката. 
Сналажење у времену у односу на временске одреднице: 
минут, сат, дан, седмица, месец, година, датум, годишња 
доба.  
Средства за мерење времена: часовник, календар, лента 
времена. 

  
 
 
 

РАЗНОВРСНОСТ 
ПРИРОДЕ 

Рељеф и облици рељефа: узвишења, (брдо, планина) 
удубљења (долине, котлине) и равнице.  
Рељеф у насељу и околини. 
Облици појављивања воде: површинске воде (текуће, 
стајаће) и њихови делови (извор, ток, корито, обала). 
Површинске воде у насељу и околини. 
Заједничке особине живих бића (дисање, исхрана, раст, 
остављање потомства). 
Функције (улога) делова тела живих бића. 
Разноврсност биљака у окружењу (зељасте и дрвенасте; 
лишћарске и четинарске). 
Разноврсност животиња у околини (домаће и дивље; 
биљоједи, месоједи и сваштоједи). 
Значај биљака и животиња за човека.  
Улога човека у очувању природе (штедња производа који 
се користе у свакодневном животу, разврставање отпада 
на предвиђена места, брига о биљкама и животињама). 
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– повеже делове тела живих бића са 
њиховом улогом/улогама; 
– разврста биљке из окружења на основу 
изгледа листа и стабла; 
– разврста животиње из окружења на 
основу начина живота и начина исхране; 
– наведе примере који показују значај 
биљака и животиња за човека; 
– штедљиво троши производе које користи 
у свакодневним ситуацијама;  
– разврста отпад на предвиђена места; 
– негује и својим понашањем не угрожава 
биљке и животиње у окружењу; 
– препозна примере повезаности живих 
бића са условима за живот; 
– повеже промене у природи и активности 
људи са годишњим добима;  
– изведе једноставне огледе пратећи 
упутства;  
– повеже резултате рада са уложеним 
трудом. 

 

Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух и земљиште – 
неопходни услови за живот. 
Промене у природи и активности људи у зависности од 
годишњих доба. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– користи материјал и прибор на безбедан и 

одговоран начин; 
– изрази, одабраним материјалом и техникама 
своје емоције, машту, сећања и замисли; 
– користи једноставне информације и одабрана 
ликовна дела као подстицај за стваралачки рад; 
– изражава, светлим или тамним бојама, свој 
доживљај уметничког дела; 
– идентификује истакнути део целине и визуелне 
супротности у свом окружењу; 
– преобликује, самостално или у сарадњи са 
другима, материјале и предмете за рециклажу; 
– тумачи једноставне визуелне информације које 
опажа у свакодневном животу; 
– изражава мимиком и/или телом различита 
расположења, покрете и кретања; 
– упоређује свој и туђ естетски доживљај 
простора, дизајна и уметничких дела;  
– повезује уметничко занимање и одговарајуће 
продукте; 
– пружи основне информације о одабраном 
музеју; 
– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где 
та знања може применити. 

 
 
 

ОБЛИЦИ 
 

 

Облици (светлост као услов за опажање облика; визуелне 
карактеристике природних и вештачких облика; дизајн 
предмета за свакодневну употребу). 
Супротности (обојено и безбојно, једноставно и сложено, 
испупчено и удубљено, ближе и даље...). 
Облик и целина (истакнути део целине; везивање и спајање 
облика). 

 
 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

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

 
 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

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

 
 

ПРОСТОР 

Простор (обликовање простора – школа, учионица, 
соба; музеј). 
Кретање (кретање једног облика у простору; кретање 
више облика у простору). 
Сцена (маске, костими, реквизити). 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према 
музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 
креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању 
музичког наслеђа и културе свога и других народа. 
Други 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– објасни својим речима утиске о 
слушаном делу, особине тона, доживљај 
прегласне музике и њеног утицаја на 
тело;  
– разликује различите инструменте по 
боји звука и изражајним могућностима; 
– издвоји основне музичке изражајне 
елементе; 
– препозна музичку тему или 
карактеристични мотив који се понавља 
у слушаном делу; 
– повезује карактер дела са изражајним 
музичким елементима и инструментима; 
– изговара бројалице у ритму, уз покрет;  
– пева по слуху песме различитог 
садржаја и расположења; 
– изводи уз покрет музичке и 
традиционалне игре; 
– примењује правилан начин певања и 
договорена правила понашања у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и анимираним 
филмовима. Однос звук-лик, музика-радња. 
Композиције које илуструју различита осећања. 
Звук и тон (извори) – звуци из природе и окружења.  
Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање 
(кратак-дуг), јачина (гласан-тих), висина (висок-дубок).  
Композиције које илуструју различите боје људског 
гласа и инструмената. 
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два 
гласа, два инструмента, један свирач, група свирача, 
оркестар).  
Различити жанрови везани за ситуације значајне у 
животу ученика.  
Музичка прича. 
Композиције различитог карактера и елементи музичке 
изражајности (мелодијска линија, темпо, ритам, 
динамика). 
Музички бонтон. 
Музика и здравље. 
Носиоци звука (цеде плејер, рачунар...). 
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групном певању и свирању; 
– свира по слуху ритмичку пратњу уз 
бројалице и песме, једноставне 
аранжмане, свирачке деонице у 
музичким играма; 
– повезује почетне тонове песама-
модела и једноставних наменских 
песама са бојама;  
– повезује ритам са графичким 
приказом; 
– објашњава својим речима доживљај 
свог и туђег извођења; 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 
– направи дечје ритмичке инструменте; 
– осмисли покрете уз музику; 
– осмисли ритмичку пратњу за 
бројалице, песме и музичке игре помоћу 
различитих извора звука;  
– осмисли одговор на музичко питање; 
– осмисли једноставну мелодију на 
краћи задати текст; 
– према литерарном садржају изабере 
од понуђених, одговарајући музички 
садржај; 
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике; 
– користи самостално или уз помоћ 
одраслих, доступне носиоце звука 

 
 
 
 
 
 

 
ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

Изговор бројалице у ритму уз покрет.  
Звучне ономатопеје и илустрације 
Правилан начин певања – држање тела и дисање.  
Правилна дикција – изговарање брзалица и бројалица. 
Певање песама по слуху различитог садржаја и 
карактера. 
Певање песама уз покрет – песме уз игру и народне 
песме. 
Певање модела и наменских песама и повезивање 
њихових почетних тонова уз боју (а1 бела, ха1 
љубичаста боја). 
Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања 
на њима.  
Инструментална пратња по слуху уз бројалице и песме 
– пулс, ритам, груписање удара.  
Певање и извођење музичких игара уз свирање на 
дечјим инструментима – песме уз игру, дидактичке 
игре, музичке драматизације. 
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 
ритмичким инструментима и на алтернативним 
изворима звука. 
Музички бонтон. 

 
МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих 
материјала. 
Креирање сопствених покрета уз музику.  
Стварање једноставне ритмичке пратње коришћењем 
различитих извора звука. 
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка.  
Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, 
звучних ономатопеја и илустрација на краћи литерарни 
текст. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
– правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
– комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу; 
– одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
– разликује правилно од неправилног 
држања тела; 
– успостави правилно држање тела;  
– правилно дише током вежбања; 
– изведе кретања, вежбе и кратке саставе 
уз музичку пратњу; 
– изведе дечји и народни плес; 
– користи основну терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања у и на 
просторима за вежбање; 
– поштује мере безбедности током 

 
 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Ходање и 
трчање 

Ходање: 
– кратким корацима, 
– дугим корацима, 
– у различитом ритму, 
– ходање опружањем стајне ноге, 
– ходање са реквизитом, 
– ходање са променом правца и смера, 
– ходање комбиновано са различитим покретима, 
– ходање преко ниских препрека, 
– елементарне игре са ходањем. 
Техника трчања: 
– трчање преко препрека, 
– трчање са променом ритма, 
– трчање са променом правца и смера, 
– брзо трчање стартом из различитих почетних положаја, 
– трчање 30 м 
– елементарне игре са трчањем 
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вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима у просторима за 
вежбање; 
– поштује правила игре; 
– навија и бодри учеснике у игри на начин 
којим никога не вређа; 
– прихвати победу и пораз као саставни 
део игре и такмичења; 
– уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања; 
– уочава улогу делова тела у вежбању; 
– уочи промене у расту код себе и других; 
– препозна сопствено болесно стање и не 
вежба када је болестан; 
– примењује здравствено-хигијенске мере 
пре, у току и након вежбања; 
– одржава личну хигијену; 
– учествује у одржавању простора у коме 
живи и борави; 
– наведе врсте намирница у исхрани; 
– препознаје везу вежбања и уноса воде; 
– повеже ходање и трчање са позитивним 
утицајем на здравље; 
– препозна лепоту покрета у вежбању; 
– се придржава правила вежбања; 
– вреднује успех у вежбању; 

 

 
 

Скакања и 
прескакања 

Прескакање вијача, палица и других реквизита 
поређаних на тлу једноножним и суножним одскоком. 
Комбинације скокова, 
Скок удаљ и увис из места и залета. 
Скок са повишене површине. 
Припремне вежбе за прескок: 
игре уз коришћење различитих облика скакања и 
прескакања. 

  
 
 
 
 

Бацања и 
хватања 

Ходање и трчање са котрљањем лопте. 
Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 
Бацање лоптице из кретања. 
Бацање лопте увис без и са окреом за 3600. 
Вођење лопте једном и другом руком у месту и 
кретању.  
Додавање лопте једном и другом руком.  
Вођење лопте у ходању и трчању. 
Гађање лоптом у импровизовани кош, ниски кош и гол. 
Елементарне игре са вођењем, додавањем и гађањем 
лоптом у циљ. 
Штафетне игре и друге елементарне игре лоптом 
(вођење, хватање, додавање). 

 
Пузања, 
вишења, 
упори и 
пењања 

Помицање на дохватном вратилу са погрченим 
ногама у вису предњем. 
Помицање у вису предњем окретањем за 1800, са 
укрштеним хватом. 
Њихање уз помоћ. 
Проширени садржаји 
Узмак корацима уз косу површину. 
Бочно пењање уз лестве са наизменичним 
прехватањем и опирањемистовремено обема ногама. 
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Вежбе на тлу 

Основни садржаји 
Два повезана колута напред. 
Колут напред и скок пруженим телом. 
Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. 
Колут назад. 
Састав од научених елемената. 
Игре усвојених вежби.  
Проширени садржаји 
Колут напред из упора стојећег опружених ногу. 
Колут преко лопте. 
Одељењско такмичење са задатом комбинацијом 
вежби. 

  
 
 
 

Вежбе 
равнотеже 

Основни садржаји 
Мала вага на тлу, клупи и ниској греди. 
Ходање привлачењем на целом стопалу и успон. 
Ходање опружањем стајне и предножењем замајне 
ноге. 
Ходање уназад на греди. 
Састав из првог разреда допунити наученим вежбама. 
Проширени садржаји 
Наскок кораком на греду. 
Чучањ и окрет у чучњу за 900 и 1800. 
Састав из првог разреда допунити вежбама ходањем 
уназад и окретом у чучњу за 1800. 
Одељенско такмичење. 

 
 
 

Вежбе са 
реквизитима 

Вежбе обликовања сареквизитима. 
Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита. 
Прескакање вијаче на различите начине. 
Дизање и ношење предмета и реквизита на различите 
начине. 
Елементарне игре са реквизитима.  
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Игре са ластишом. 
Полигон и елементарне игре уз коришћење реквизита. 

 
 
 
 

Плес и 
ритмика 

Основни садржаји 
Народно коло и дечији плес по избору. 
Повезивање елемената из првог разреда у 
композицију – састав. 
Основни ритмички покрети са реквизитима. 
Проширени садржаји 
Прескакање вијаче уназад. 
Комбиновано прескакање вијаче напред-назад. 
Ходање и трчање са бацањем и хватањем лопте и 
обруча. 
Вежба са вијачом 

Полигони Комбиновани полигон од усвојених вештина (вежби). 

 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 
Култура 

вежбања и 
играња 

Основни термини у вежбању. 
Вежбам безбедно. 
Чувам своје и туђе ствари.  
Правила елементарних игара. Некад изгубим, а некада. победим.  
Навијам пристојно. 

 
 
 

Здравствено 
васпитање 

Моје здравље и вежбање. 
Мишићи, зглобови и кости мога тела. 
Телесни развој.. 
Лична хигијена. 
Хигијена простора за вежбање. 
„Шарени-разноврсни оброк” ‒ правилна исхрана. 
 Значај воде за организам и вежбање 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe 
компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних 
уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина 
размишљања. 
Други 
36  часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– упореди начин на који учи у школи 
са онлајн учењем путем школске 
платформе; 
– користи школску платформу за 
онлајн учење (уз помоћ 
наставника и/или 
родитеља/законског заступника); 
– самостално користи дигиталне 

уџбенике за учење; 
– креира, чува и поново уређује 
дигиталну слику (самостално и/или уз 
помоћ наставника) користећи 
одговарајућу апликацију; 
– својим речима објасни појам покретне 

слике; 
– креира елементе покретне слике; 
креира једноставан графички дигитални 
материјал намењен познатој публици; 

 
 
 

ДИГИТАЛНО    ДРУШТВО 

Учење путем школске платформе за онлајн учење. 
Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 
Креативно графичко изражавање коришћењем 
дигиталног уређаја. 
Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за размену 
материјала, комуникацију и заједнички рад који из 
умрежавања произилазе. 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ      УРЕЂАЈА 

Добици и ризици који произилазе из 
комуникације путем дигиталних уређаја. 
Понашање на интернету – интернет бонтон. 
Остављање личних података при коришћењу 
дигиталних уређаја. 
 Примерена реакција у случају контакта са 
непримереним дигиталним садржајем, непознатим, 
злонамерним особама или особама које комуницирају 
на неприхватљив начин.  
Организација времена и услова за рад при онлајн 
учењу. Коришћење дигиталних уређаја и заштита 
животне средине. 
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– својим речима објасни због 
чега дигиталне уређаје 
повезујемо на мреже, 
укључујући интернет; 
– наведе могућности за размену 
материјала, комуникацију и 
заједнички рад (учење) које су 
настале захваљујући умрежавању 
дигиталних уређаја; 
– објасни добитке и ризике који 
произилазе из комуникације путем 
дигиталних уређаја; 
– разликује неприхватљиво од 
прихватљивог понашања при 
комуникацији на интернету; 
– реагује на одговарајући начин 
ако дође у додир са 
непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, 
злонамерним особама или 
особама које комуницирају на 
неприхватљив начин; 
– наведе неке од начина на које 
корисници дигиталних уређаја 
остављају личне податке у дигиталном 
окружењу; 
организује сопствено учење у онлајн 
окружењу на начин који не угрожава 
здравље и личну безбедност, као и 
сигурност дигиталног уређаја; 

 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ  НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 
Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне 
структуре који води до решења једноставног проблема. 

Креирање рачунарског програма у визуелном 
програмском језику.  
Анализа постојећег програма креираног у визуелном 
програмском језику и тумачење функције блокова од 
којих је сачињен. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности 
која је одго- ворна према својим правима и правима других, отворена за договор и 
сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући 
принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 
Други 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разликује понашања појединаца 
која доприносе или ометају функци- 
онисање и напредовање групе; 
– успоставља, гради и чува успешне 
односе са члановима групе којој 
припада; 
– искаже своја осећања и потребе 
на начин који не угрожава друге; 
– препозна и уважи осећања и 
потребе других; 

наведе и својим речима објасни 
основна права детета садржана у 
Конвенцији о дечјим правима; 

– прихвата и образлаже на 
примерима из живота да свако дете 
има 
иста права без обзира 
на различитости; 
– препозна ситуације кршења својих 
и туђих права и показује спрем- 
ност да тражи помоћ; 
– се договара и одлучује у 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други у одељењу 

 

Групни идентитет 
Ко смо ми – сличности и разлике? 
Групе којима припадамо (породица, одељење, школа, 
спортски клуб, музичка школа...). 
Од чега зависи функционисање и напредак групе: 
комуникација, сарадња, узајамно подржавање, 
блискост. Понашања појединаца која ојачавају или 
ометају односе у групи. 
Осећања 
Изражавање сопствених осећања. 
Осећања других, како их препознајемо 
и уважавамо. Веза осећања са мислима 
и понашањима. 
Потребе и права 

Моје потребе и потребе других. 

Осећања, потребе, вредности и начин њиховог 
остваривања. Веза саправима. 
Права детета 
Конвенција о дечјим 
правима. Различити 
смо, али су нам права 
иста. Људска права 
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доношењу правила групе и да се 
понаша у складу са њима; 
– наводи примере међусобне 
повезаности права и 
одговорности; 
– разликује ненасилну од насилне 
комуникације међу члановима групе 
на примерима из свакодневног 
живота, из књижевних дела које 
чита и 
филмова које гледа; 
– саслуша излагање саговорника 
без упадица и са уважавањем; 
– даје и прихвата предлоге 
водећи рачуна о интересу свих 
страна у сукобу; 
– представи шта садржи и чему служи 
Правилник о безбедности 
ученика његове школе; 
– се понаша у складу са Правилником 
о безбедности ученика; 
– наводи примере одговорности 
одраслих и ученика за безбедност 
у школи; 
препознаје предности, ризике и 
опасности по себе и друге и одговор- 
но поступа при коришћењу мобилног 
телефона и интернета; 
– сарађује и преузима различите 
улоге на основу договора у групи; 

износи мишљење, образлаже идеје, 

важе свуда и за 
сваког. Кршење и 
заштита права 
Нисам посматрач, реагујем на ситуације кршења 
права деце у одеље- њу и школи. 

Знам како и коме да се обратим за помоћ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМОКРАТСКО    ДРУШТВО 
Школа као заједница 

Школа као заједница 
Вредности школе као заједнице – равноправност, 
одговорност, соли- дарност, брига за друге, 
толерантност, праведност, поштење. 
Правила у школи и њихова функција. 
Одговорности ученика и одраслих за функционисање 
школе као заједнице. 
Односи у заједници 
Како радим 
сам, а како у 
групи? Шта у 
школи радимо 
заједно? 
У чему смо добри? У чему бисмо могли бити бољи? 
Како комуницирамо у групи? Насилна и ненасилна 
комуникација. 
Сукоби 

Узроци сукоба и шта са њима. Сукоб из угла оног 
другог. Посредовање у сукобу. Конструктивно 
решавање сукоба. 

 
 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Школа као безбедно место 

Безбедност ученика у школи 
Ученици имају право на заштиту и безбедност. 
Правилник школе обезбедности ученика. 
Безбедност ученика у школи и школском дворишту, 
на путу измеђукуће и школе, ван школе на излету и на 
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- даје предлоге који могу унапре- 
дити безбедност ученика у школи; 
– учествује у изради плана 
једноставне акције; 
– са другим ученицима изводи 
и документује једноставну 
акцију; 
– доприноси промоцији акције; 

на једноставан начин вреднује изведену 
акцију. 

настави у природи. Безбедност ученика је одговорност 
свих запослених у школи, уче- ника, родитеља, 
институција ван школе. 

Безбедно и небезбедно понашање на интернету. 
Одговорна употребамобилног телефона.  

 
 
 
 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Школа као безбедно  место 
за све 

Како учинити школу безбедним местом за све 
– планирање и извођење једноставне акције. 
Кораци у планирању и извођењу акције. 

Избор теме/проблема/aктивности којом ћемо се 
бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције – подела 
улога, договор о роковима, начину реализације. 
Извођење и документовање акције – видео-снимци 
фотографије, текстови и сл. 
Промоција акције на нивоу школе – приказивање 
другим одељењима, родитељима и сл., прављење 
постера или паноа, објављивање прило- га у 
школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је 
могло бити боље. 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
Други 
36 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 
   1. Ми смо Црква – уводни 
час 

• упознавање ученика са 
садржајима предмета и 
начином рада 

• мотивисање ученика за  
похађање часова верске 
наставе 

Когнитивни аспект: 

• моћи да сагледа садржаје 
којима ће   се бавити 
настава Православног 
катихизиса у току 2. 
разреда основне школе; 

• моћи да уочи какво је 
његово предзнање из 
градива Православн г 
катихизиса обрађеног у 
претходном разреду 
школовања. 

Афективни аспект: 

• активно учествује   на 
часовима верске наставе 

• Упознавање са 
садржајем програмима и  
начином рада 

Катихизација као 
литургијска делатност- 
заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би 
требало стално да има 
науму да катихеза не 
постоји ради гомилања 
информација ("знања о 
вери"), већ као настојање 
да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз 
слободно учешће у 
богослужбеном животу 
Цркве.  
На почетку сваке 
наставне теме ученике би 
требало упознати са 
циљевима и исходима 
наставе, садржајима по 
темама, начином 
остваривања програма 
рада, као и са начином 
вредновања њиховог 
рада. 
Врсте наставе 
Настава се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (35 
часова) 

II - МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ  
2. Крштењем постајемо 
чланови Цркве 
3. Црква - заједница 
4.Храм - место окупљања 
заједнице 
5. Литургија - догађај Цркве 
6. Заједница радости 
 

• омогућити ученицима 
разумевање Крштења као 
уласка у Божју породицу 
• омогућити ученицима да 
разликују појмове: Црква, 
храм, Литургија 
• указати ученицима да је 
учешће у Литургији 
засновано на слободи 

Когнитивни аспект: 

• знати да се 
Крштењем постаје члан 
Цркве 
знати да је Црква заједница 
потпуно другачија од свих 

• знати да је Црква 
заједница са Богом 

• разликовати значења 
појмова Црква 
(заједница) и храм (место 
на којем се сабирамо) на 
елементарном нивоу 
моћи да 

опише зашто се подижу 
храмови 

• моћи да уочи да је 
Литургија догађај Цркве 

• знати да у Литургији 

  

• Икона Христовог 
Крштења 

Библијска прича о  Ноју – 
 Нојева барка – брод 
спасења 

• Народна приповетка 
„Седам прутова“ 
Слике различитих 
православних 
храмова (спољашњи и 
унутрашњи изглед) 

• Новозаветн 
сведочанство о Свадби 
царевог 

сина (препричанои 
прилагођено) 
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учесвује само онај ко је 
крштен и ко то жели 

Афективни аспект: 
желети да посети храм и 
боље упозна основна 
обележја православних 
храмова 

• практична настава (1 
час)  
Место реализације 
наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
• Практична настава се 
реализује у цркви - 
учешћем у литургијском 
сабрању;  
Дидактичко методичка 
упутства за реализацију 
наставе 
• Уводне часове требало 
би осмислити тако да 
допринесу међусобном 
упознавању ученика, 
упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, 
али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и 
ставовима из подручја 
Православног катихизиса, 
група располаже. 
• Реализација програма 
требало би да се одвија у 
складу с принципима 
савремене активне 
наставе, која својом 
динамиком подстиче 
ученике на истраживачки 
и проблемски приступ 
садржајима тема. У току 
реализације стављати 
нагласак више на 
доживљајно и 
формативно, а мање на 

III - ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ  
7. Народ Божји, различите 
службе 
8. Литургијске службе: 
Епископ, свештеник и ђакон  
9. Многе службе, једна 
Црква 
10. Епископ - слика Христова 
на Литургији 
11. Ко су монаси?  
 

• ученицима пружити 
основно знање о 
литургијским службама 

• омогућити ученицима да 
уоче да Црква не може да 
постоји без свих служби 
омогућити ученицима 
да уоче да свако у 
Цркви има своју 
службу 

Когнитивни аспект: 

• препознати и именовати 
основне службе које 
постоје на Литургији 

• знати да свако у Цркви има 
своју  службу 

• уочити међусобну 
повезаност служби у Цркви 

• уочити од коликог је 
значаја за неку заједницу 
окупљање свих њених 
чланова 

• уочити да је и он сам 
важан и посебан у животу 
Цркве 

• моћи да објасни службу 
Епископа у Цркви 

• моћи да увиди сличност 
службе Епископа са 
првосвештеником  Христом 

• уочити да Eпископ 
предводи молитву Цркве 

• моћи да објасни ко су 
монаси и шта су 
манастири  

Афективни аспект: 

• ученик ће бити 
подстакнут да размишља о 
својој служби у  Цркви 

• Садржаји који 
се односе на разне 
службе људи у свету 

• Прича „Отац 
управља бродом“ 

• Садржаји који се 
односе на службе у 
цркви(примери 
светитеља и њихових 
служби (епископи: Св. 
Сава, Св. Никола...;Св. 
ава Јустин; 

Св.СерафимСаровски; Св. 
архиђакон Стефан, 
Св.ђакон Авакум;народ: 
Св. 
Петка, Св. Димитрије, 
Св.Ђорђе) 

• Разне илустрације 
епископа, свештеника, 
ђакона 

• Слике са Литургије 

• Слике монаха, 
монахиња; 

• Прича: „Велики 
монаси најсличнији 
анђелима“ 

• Манастири – извори 
љубави и светлости 

• Слике манастира 

IV - ЖИВОТ У ЦРКВИ - 
ЛЕПОТА ПРАЗНИКА 
12. Пресвета Богородица - 
мајка Христова 
13.Божић - Христос се роди!  

• ученицима пружити 
основно знање о великим 
празницима Цркве 
• указати ученицима да се 
празници прослављају 

Когнитивни аспект: 
• уочити разлог нашег 
великог поштовања 
према Богородици 

Пресвета Богородица - 
Ваведење и Благовести 
• Богородичини празници 
• Молитва "Богородице 
Дјево" 
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14. Богојављење - Христос је 
Син Божји 
15. Свети Сава и Свети 
Симеон  

  
 

литургијски - на заједничкој 
молитви 
• ученицима пружити 
основно знање о важности 
личности Пресвете 
Богородице 

• знати да је Богородица 
много волела Бога и 
желела да му служи и да 
много воли нас 
• уочити да Богородицу 
сматрамо светијом од 
свих светих 
• знати молитву 
Богородице Дјево 
• усвојити текст и 
мелодију песме 
"Витлејеме славни граде" 
• знати да се приликом 
Крштења Христовог, Бог 
открива као Света 
Тројица  
• знати да је Свети Сава 
наш први Архиепископ 
• знати ко је подигао 
манастир Хиландар  
Афективни аспект: 
• пожелети да радо 
учестује у прослављању 
празника 
• пожелети да 
стваралачки (кроз песму, 
молитву, цртеж), искаже 
своју љубав и поштовање 
према Богородици  

• Рођење Христово 
• Прича " Мали Данило 
сведок Христовог рођења" 
• Божићна песма: 
"Витлејеме славни граде" 
• Крштење Христово 
• Казивање о Светом Сави и 
Светом Симеону Песме Св. 
Владике Николаја: Брижни 
син (о Св. Сави и Св. 
Симеону) и Хиландар 

сазнајно и 
информативно. 
• Квалитет наставе се 
постиже када се наставни 
садржаји реализују у 
складу са савременим 
педагошким захтевима у 
погледу употребе 
разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава. 
• Имаући у виду захтеве 
наставног програма и 
могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко 
дидактичка решења, 
наставник би требало да 
води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 
извођења наставе - 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, 
склоностима, 
способностима и 
мотивацији ученика. 
• У остваривању 
савремене наставе 
наставе наставник је 
извор знања, креатор, 
организатор и 
координатор ученичких 
активности у наставном 
процесу.  
• Настава је успешно 
реализована ако је 
ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за 
остваривање своје 

V – ТРПЕЗА ГОСПОДЊА  

16. Литургија наш дар Богу 
17. Литургијски предмети 
18. Причешће - храна за 
живот вечни  
19. Слава у мојој породици  

 
 

• пружити ученицима 
неопходно знање да у 
Литургији свет 
приносимо Богу 
• омогућити 
ученицима основ за 
разумевање да се кроз 
Причешће остварује 
наша заједница са 
Богом 
• ученицима пружити 
основно знање о 

Когнитивни аспект: 
• моћи да увиди и каже 
зашто приносимо дарове 
природе Богу 
• уочити да су дарови 
које приносимо Богу, свет 
у малом  
• моћи на елементарном 
нивоу да препозна и 
именује литургијске 
предмете 

Прича о Литургијским 
даровима: вину и хлебу 
• Слике литургијских 
предмета:Путир, кашичица, 
дискос, звездица, 
кадионица... 
• Слике славе 
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предметима који се 
користе на Литургији 
• упознати ученике са 
основним елементима 
славе и њеном везом 
са Литургијом 

• уочити да је заједничка 
трпеза израз љубави  
• знати да је Литургија 
заједничка трпеза око 
које се окупљају чланови 
Цркве 
• моћи да уочи разлику 
између Светог Причешћа 
и друге хране  
• уочити сличности 
елемената Литургије и 
славе  
Афективни аспект: 
• код ученика ће се 
развити жеља да 
учествује у Литургији  

 

личности кроз 
заједничарење са 
ближњима и Тројичним 
Богом који постаје извор 
и пуноћа његовог живота.  
Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности реализације 
наставе и остварености 
задатака и исхода 
наставе) наставник ће 
остварити на два начина: 
• процењивањем 
реакције ученика или 
прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних 
евалуационих листића; 
• провером знања које 
ученици усвајају на часу и 
испитаивањем ставова  
Оцењивање 
Непосредно описно 
оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 
• усмено испитивање; 
• писмено испитивање; 
• посматрање понашања 
ученика;  
Оквирни број часова по 
темама 
Увод - 1 
Моје место у Цркви - 6 
Литургијске службе - 6 
Живот у Цркви - лепота 
празника - 6 
Трпеза Господња - 5 
Света Литургија - 
прослава Васкрсења - 5 
Икона - прозор у вечност 
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- 5 
Евалуација - 1+1 

 

VI - СВЕТА ЛИТУРГИЈА - 
ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА  

20. Христос је са нама у 
Литургији 
21. Причешће у мом животу 
22.Празнујемо Васкрсење 
Христово 
23. Христово Васкрсење - 
наше васкрсење  

 

• пружити ученицима 
основ за разумевање 
Литургије као догађаја 
остварења наше 
заједнице са Богом 
• побољшати знање о 
догађајима везаним за 
Васкрсење Христово 

Когнитивни аспект: 
• препознати значај 
празновања Васкрса 
• проширити своја знања 
о Христовом Васкрсењу 
• уочити да је Христово 
Васкрсење изузетан 
догађај у који је укључена 
читава природа  
• знати да је Христос увек 
са нама  

Афективни аспект: 
• исказати свој доживљај 
Христовог Васкрсења 
кроз самостални 
креативни израз  

 

Причешће, храна љубави - 
прича из књиге "Мали 
анђео", Невена Витошевић 
• "Корица хлеба" (Из житија 
Св. Онуфрија)  
• "Божије старање" (о томе 
како је у сиромашном 
манастиру аве Теодосија 
понестало хлеба и вина, а 
ава се уздао у Божју помоћ. 
И Бог се постарао да монаси 
добију све што је потребно 
за причешће) 

 

VII  
ИКОНА - ПРОЗОР У ВЕЧНОСТ  

24.Православни храм  
25. Икона - прозор у Царство 
Божје 
26. Буди и ти иконописац 
27. Царство Божје у светима  

 

омогућити ученицима да 
упознају који су основни 
делови храма 
• приближити ученицима 
појам Царства Божјег 
• указати на иконе као на 
посебну пројаву Царства 
Небеског  
• приближити ученицима 
појам светих 

Когнитивни аспект: 
• знати да наброји 
основне делове храма  
• уочити да је 
унутрашњост храмова 
уређена за служење 
Литургије 
• знати да објасни ко су 
светитељи 
• испричати ко су и шта су 
све чинили светитељи 
које славимо 
• уочити да постоје 
светитељи и у данашње 
време 
• сазнати о неким 
светитељима новијег 

• основни делови храма  
• иконе Господа, 
Богородице, празника, 
светитеља 
• прилагођена и препричана 
житија светих 

 



 
 

80 

доба  

Афективни аспект: 
• бити подстакнут на 
поштовање и правилан 
однос према храму и 
иконама 
• бити подстакнут да 
воли природу и друге 
људе 
• бити подстакнут да у 
свим људима види 
пријатеље Божје  
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III разред 
Обавезни наставни предмети  Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик    - Верска настава      

 Руски језик    - Грађанско васпитање   

 Математика          

 Природа и друштво         

 Ликовна култура 

 Музичка култура 

 Физичко и здравствено васпитање 

 Пројектна настава 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-чита са разумевањем различите 
текстове;  
– опише свој доживљај прочитаних 
књижевних дела; 
– изнесе своје мишљење о тексту; 
– разликује књижевне врсте: лирску и 
епску песму, причу, басну, бајку, роман 
и драмски текст; 
– одреди тему, редослед догађаја, 
време и место дешавања у прочитаном 
тексту; 
– именује главне и споредне ликове и 
разликује њихове позитивне и 
негативне особине; 
– уочи основне одлике лирске песме 
(стих, строфа и рима); 
– разуме пренесено значење 
пословице и басне и њихову поучност; 
– разуме идеје књижевног дела; 
– уочи основне одлике народне бајке; 
– разликује народну од ауторске бајке; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Лирска поезија  
1. Душан Костић: Септембар 
2. Григор Витез: Какве је боје поток/ 
Десанка Максимовић: Вожња 
3. Душан Васиљев: Зима  
4. Мирослав Антић: Шта је највеће/ 
Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма  
5. Драган Лукић: Свакога дана/ 
Шта је отац  
6. Бранислав Црнчевић: Љутито мече/ 
Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа 
7. Милован Данојлић: Љубавна песма 
8. Љубивоје Ршумовић: Домовина себрани лепотом 
9. Химна Светоме Сави 
10. Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића  
Епска поезија 
11. Народне песме: Марко Краљевић и бег Костадин, Орање 
Марка Краљевића 
Проза 
1. Ла Фонтен: Цврчак и мрав/Езоп: Корњача и зец 
2. Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће 
3. Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи 
4. Народна приповетка: Свијету се не може угодити 
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– представи главне особине јунака; 
– уочи основне одлике народне епске 
песме; 
– уочи поређење у књижевном делу и 
разуме његову улогу; 
– разликује опис од приповедања у 
књижевном делу; 
– покаже примере дијалога у песми, 
причи и драмском тексту; 
– уочи хумор у књижевном делу; 
– чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 
– изражајно рецитује песму и чита 
прозни текст; 
– изводи драмске текстове; 
– разликује врсте (и подврсте) речи у 
типичним случајевима; 
– одреди основне граматичке 
категорије именица, придева и 
глагола; 
– примењује основна правописна 
правила; 
– јасно и разговетно изговори 
обавештајну, упитну и заповедну 
реченицу, поштујући одговарајућу 
интонацију и логички акценат, паузе, 
брзину и темпо; 
– споји више реченица у краћу и дужу 
целину; 
– препричава, прича и описује и на 

5. Бранко Ћопић: Изокренута прича 
6. Оскар Вајлд: Себични џин 
7. Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак) 
8. Бранко V. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 
9. Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру (одломак) 
10. Јохана Шпири: Хајди (одломак) 
11. Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима) 
12. Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у 
наставцима) 
Драмски текстови 
1. Душан Радовић: А зашто он вежба 
2. Александар Поповић: Лед се топи 
3. Јованка Јоргачевић: Никад два добра 
4. Лаза Лазић: Суђење 
Популарни и информативни текстови 
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о 
значајним личностима српског језика, књижевности и 
културе (Милева Ајнштајн, Михаило Пупин), знаменита 
завичајна личност и др. 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше  
2. Избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли ми 
верујете, Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне ђачке 
исповести, Здравица, Плави зец и друге песме) 
3. Браћа Грим: Бајке (по избору) 
Књижевни појмови: 
– лирска песма, 
– химна,  
– епска песма,  
– народна бајка,  
– роман,  
– поређење,  
– персонификација (на нивоу препознавања),  
– опис,  
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сажет и на опширан начин; 
– извештава о догађајима водећи 
рачуна о прецизности, тачности, 
објективности и сажетости; 
– варира језички израз; 
– попуни једноставан образац у који 
уноси основне личне податке; 
– разликује формални од неформалног 
говора (комуникације); 
– учествује у разговору поштујући 
уобичајена правила комуникације и 
пажљиво слуша саговорника. 

 

– дијалог, 
– приповедање,  
– епски јунак,  
– драмска радња 

 

 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 
ортоепија 

 

Врсте речи:  
именице (градивне, збирне);  
придеви (присвојни, градивни); род и број придева; 
заменице (личне заменице); 
глаголи; лице и број глагола. 
Подела речи на крају реда (граница на самогласник). 
Управни говор (први и други модел). Неуправни говор. 
Велико слово: писање имена народа, вишечланих 
географских назива (планина, река, језера, мора и сл.), 
празника, наслова књига и часописа;  
Писање присвојних придева изведених од властитих имена 
(суфикси: -ов, -ев,  
-ин; -ски, -чки, -шки).  
Речца не уз именице и придеве. 
Наводници (у управном говору, насловима дела, називима 
школа). 
Сугласник ј (између самогласника и-о и о-и). 
Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, време и 
запремину течности) 

 
 
 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као и 
нелинеарни текстови. 
Причање о догађајима и доживљајима, стварним и 
измишљеним (усмено и писано).  
Описивање људи, животиња и природе (плански приступ) – 
усмено и писано. 
Различите комуникативне ситуације (комуникација са 
одраслима и са вршњацима; у школи, у продавници, 
телефонски разговор, поздрављања, честитања и сл.). 
Богаћење речника: речи истог или сличног значења; речи 
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супротног значења; речи које значе нешто умањено и 
увећано (уз одговарајуће текстове из лектире). 
Правописне вежбе: вежбе допуњавања и избора правилног 
облика речи; диктат, аутодиктат. 
Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица 
различитим врстама речи, промена реда речи у реченици, 
промена дужине реченице. 
Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају 
различитим тематским скуповима; речи супротног значања 
али исте врсте и истог рода и броја, промена граматичког 
лица у тексту; основно и пренесено значење речи и друго. 
Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих речи; 
сажимање или проширивање познате приче (текста), 
мењање краја приче (текста); настављање приче на основу 
датог почетка; промена становишта (нпр. увести у текст нове 
ликове; сместити бајку у далеку будућност...). 
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско 
приказивање драмског/драматизованог текста и сл. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 
оспособи за основну усмену, а од трећег разреда и писану комуникацију, и да стекне позитиван однос 
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
Трећи 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– поздрави и отпоздрави, примењујући 
једноставна језичка средства; 
– представи себе и другог; 
– разуме једноставна питања личне 
природе и одговара на њих; 
– разуме једноставна упутства и налоге и 
реагује на њих; 
– саопшти једноставна упутства и налоге; 
– разуме позив на заједничку активност и 
на прикладан начин реагује на њега; 
– упути позив на заједничку активност; 
– разуме кратке и једноставне молбе и 
реагује на њих; 
– упути кратке и једноставне молбе;  
– искаже и прихвати захвалност и 
извињење на једноставан начин; 
разуме једноставно исказане честитке и 
одговори на њих; 
– упути једноставне честитке; 
– разуме и, примењујући једноставна 
језичка средства, наведе најуобичајеније 
активности које се односе на прославе 
рођендана и празника; 
– препозна и именује бића, предмете и 

 
 
 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језички садржаји 
Zdravstvuй/те! Привет! Доброе утро! Dobrый denь! 
Dobrый вечер! Скolьko лет, skolьko зим!  
Добро požalovatь!  
Как дела? Normalьno 
До завтра! До skoroй встречи! До svidaniя! Пока! 
Spokoйnoй ночи! Счастливо! 
Упитне заменице и прилози: как, skolьko. 
(Интер)културни садржаји: Формално и неформално 
поздрављање; устаљена правила учтивости. 

 
 
 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 
ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
ДРУГИМА 

Menя зовут Борис. Я – Маша. Как tebя/его/eё зовут? Как 
tvoя familiя?  
У menя брат/сестра. Как зовут твоего брата? Как зовут 
tvoю маму?  
Кто эto?Эto Маша, а эto Наташа. Эto Mariя Петровна. Она 
moя učitelьnica. Эto moй друг. Его зовут Ženя. Ženя – эto 
Лена, moя подруга.  
Skolьko тебе/ему/eй лет? Мне devяtь лет. Ему два года. 
Skolьko лет tvoeй бабушке? Eй сорок devяtь лет. 
Личне заменице (номинатив, генитив и датив). 
Присвојне заменице: moй, tvoй (номинатив, генитив и 
датив). 
Безличне реченице с глаголом зовут. 
Показни прилог: эto. 
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места из непосредног окружења; 
– разуме једноставне описе бића, 
предмета и места;  
– опише бића, предмете и места користећи 
једноставна језичка средства; 
– разуме свакодневне исказе у вези са 
непосредним потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих; 
– изрази основне потребе, осете и осећања 
једноставним језичким средствима; 
– разуме једноставна обавештења о 
положају у простору и реагује на њих; 
– тражи и пружи једноставна обавештења 
о положају у простору; 
– разуме и саопшти једноставне исказе 
који се односе на хронолошко и 
метеоролошко време; 
– разуме једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на 
њих; 
– тражи и даје једноставне исказе којима 
се изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање;  
– разуме једноставне исказе за 
изражавање допадања/недопадања и 
реагује на њих; 
– тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним 
језичким средствима; 
– разуме једноставне текстове у којима се 
описују радње и способности у 
садашњости;  
– размени информације које се односе на 

Упитне заменице и прилози. 
Основни бројеви 1−100. 
Употреба облика именица год, года, лет с бројевима 
(один год, два года, pяtь лет) 
(Интер)културни садржаји: Препознавање најуочљивијих 
сличности и разлика у начину упознавања, 
представљања, размене личних података код нас и у 
Русији. Руска лична имена, имена по оцу, надимци 

 
 
 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 
 
 
 
 

Slušaй! Slušaйte vnimatelьno!  
Не razgovarivaйte! Тихо! Смотри/те! Посмотри/те!  
Otkroй/те, zakroй/те учебник/и, dverь, tetradь, окно, 
учебник! Скажи/те! Не smeйsя/smeйtesь!  
Заходи! Vstanь/те! Sadisь! Otvetь/те на voprosы! 
Повтори/те за mnoй! Положи ручку на стол. Daй мне 
ручку, požaluйsta! Raskrasь! Иди sюda!  
Позвони мне, požaluйsta! Напиши! Narisuй! Не zabudь/те! 
Budьte dobrы!  
Заповедни начин фреквентних глагола, друго лице 
једнине и множине 
(Интер)културни садржаји:  
Поштовање основних норми учтивости 

 
 
 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Davaй/те igratь в футбол/в жмурки/в prяtki!  
Davaйte поговорим! Davaйte načnёm!  
Тихо! Пошли! Davaйte poйdёm в парк! 
Gotovы? Я не готов.  
Davaйte petь! Davaйte spoёm песенку!  
Я не могу, у menя грипп/ангина.  
У menя denь roždeniя, приходи ко мне! Извини, к 
sožaleniю не могу. Ничего! Хорошо!  
Заповедни начин – 1. лице множине; 2. лице једнине и 
множине 
Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. 
личних заменица и именица (у menя, у tebя, у neё, у него 
у нас, у вас, у них; у Ивана, у Irinы). 
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дату комуникативну ситуацију;  
– опише радње и способности користећи 
једноставна језичка средства;  
– разуме и саопшти једноставне исказе 
који се односе на бројеве и количине. 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

Спасибо. Bolьšoe/огромное спасибо. Ничего. Не за что. 
Спасибо от vseй души/от всего сердца. Blagodarю вас. 
Спасибо брату, что не оставил menя.  
Pozvolьte мне podaritь Вам... Vы očenь lюbeznы. 
Я рад/рада, что vы пришли к нам.  
Извини, можно vzяtь tvoю ручку? Да, конечно. Нет, мне 
ручка нужна.  
Извините, повторите, požaluйsta.  
Извините, что опаздал. Ничего. Заходи. 
Budьte dobrы/lюbeznы,... 
Мне očenь žalь. Прости.  
Я прошу вас/tebя otvetitь на вопрос.  
Можно?Нет, nelьzя.  
Vы могли bы эto sdelatь? 
Модалне речи (пожаluйsta, спасибо) 
Предикатив можно, žalь, nelьzя. 
Инфинитив. 
Заповедни начин фреквентних глагола. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји: 
Правила учтиве комуникације. 

 
ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 
РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ 
ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

Pozdravlяю! С праздником! С dnёm roždeniя! Želaю тебе 
sčastья! С Novыm годом! С Novыm sčastьem! С 
Рождеством! С Novыm годом и Рождеством! С Dnёm 
zaщitnika отечества! С Vosьmыm марта! Эto подарок dlя 
tebя. Спасибо! Счастливо! Удачи! Всего хорошего! 
Садашње време фреквентних глагола. 
(Интер)културни садржаји:  
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Најзначајнији празници и догађаји. Дечје песме и приче 
одговарајућег садржаја. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

Кто эto? Эto moй друг Борис. У него короткие, svetlыe 
volosы. На nёm футболка и džinsы. Футболка красного 
цвета. Эto moя подруга Маша. У neё синие глаза. Откуда 
она приехала? (из kakoй stranы, из какого города. Она 
приехала из Сербии, из Белграда. Белград – столица 
Сербии. А он?Он из Росии.  
Кто на эtoй фотографии? Эto Новак Џокович, serbskiй 
теннисист, bыvšaя pervaя ракетка мира. Что эto? Эto 
ручка. Эto ручки. Какого цвета? Zelёnogo. Эto moй дом. 
Он bolьšoй.  
Упитне заменице и прилози. 
Придеви. Род, број и слагање с именицама.  
Множина именица. 
Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. 
личних заменица и именица (у menя, у tebя, у neё, у него 
у нас, у вас, у них; у Саши, у Маши). 
Присвојне заменице: moй, tvoй, наш, ваш, их. 
(Интер)културни садржаји:  
Познате личности из области спорта, глуме, музике...; 

 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА 
И ОСЕЋАЊА 

ебе холодно? Да, мне холодно.  
Estь hočetsя? Хочу pitь, не хочу estь.  
Как tы sebя čuvstvuešь? Мне плохо. У menя болит зуб.  
Hočešь vodы? Да, požaluйsta. Нет, не hočetsя.  
Мне скучно. Тебе весело? Нет, не весело.  
Безличне реченице. 
Глагол hotetь у садашњем времену. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји:  
Правила учтиве комуникације. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ 

Где moй rюkzak? Под столом. На стуле.  
Где рубашка? V шкафу. Книги лежат на столе.  
Где moй стакан? Стоит на столе.  
Где nahoditsя библиотека?Напротив книжного магазина.  
На kakoй улице nahoditsя парк? Как мне proйti к театру? 
Где tы živёšь? Там, слева от библиотеки.  
Куда tы idёšь? Sюda, prяmo.  
Как proйti на улицу Stroiteleй? Надо идти prяmo, потом 
povernutь налево.  
Предлошко-падежне конструкције за изражавање 
просторних односа (в шкафу, под столом, на стуле...) 
Садашње време фреквентних глагола.  
Употреба глагола stoяtь и ležatь. 
Упитни прилози за место и правац: где, куда. 
Прилози за место и правац: там, zdesь, туда, sюda, 
направо, налево, prяmo. 
Глаголи кретања (рецептивно): идти/hoditь; ehatь/ezditь. 
(Интер)културни садржаји: Култура становања: село, град. 

 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Kotorый час? Ровно vosemь. Skolьko времени? Pяtь часов. 
Три часа. Segodnя холодно. Idёt снег. Doždь idёt. Светит 
солнце. V Москве солнечно.. На улице холодно/тепло. У 
menя тренировка в pяtь часов. Пора на тренировку.  
Садашње време фреквентних глагола.  
Безличне реченице.  
Основни бројеви до 100. 
Предикатив: пора 
Слагање именице час с бројевима. 
(Интер)културни садржаји: клима, временске прилике. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

Čeй эto mяč? Эto moй mяč.  
Эto tvoй велосипед?У menя нет велосипеда.  
У neё два брата и сестра.  
У tebя estь собака? Нет, у menя нет собаки.  
Čья эto собака? Tvoя? Čьi эto игрушки? Мои. Его.  
Присвојни придеви и заменице. 
Упитно-присвојна заменица: čeй, čья, čьё, čьi. 
Конструкције у + ген. за изражавање посесивности (у 
menя, у tebя, у neё...) 
Упитни искази с упитном речју. Интонација. 
(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни 
љубимци, играчке, однос према својој и туђој имовини. 

 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

 

Tы lюbišь blinы? Да, očenь. Нет, не očenь.  
Маша, tы lюbišь компот? Мне nravitsя varenьe. Компот 
мне не nravitsя. 
Tы lюbišь igratь в футбол?Нет, не lюblю. Obožaю igratь в 
футбол.  
Безличне реченице. 
Садашње време глагола lюbitь. 
(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, храна, 
пиће. 

 
 
 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

Что они delaюt? Rebяta в парке. Они igraюt в raznыe igrы. 
Саша хорошо играет в футбол. Мила отлично играет в 
voleйbol.  
Саша умеет igratь на гитаре.  
Что он делает? Он делает домашнее задание/читает 
книгу. Мама ест blinы. Папа готовит обед. Дети pomogaюt 
roditelяm. 
Садашње време фреквентних глагола. 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у 
школи - наставне и ваннаставне активности. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И 

КОЛИЧИНЕ 
 

У нас segodnя četыre урока. Moeй бабушке 65 лет. 
Skolьko кубиков на рисунке? 30. 
Основни бројеви до 100. 
(Интер)културни садржаји: 
друштвено окружење  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и 
прикаже их на бројевној правој; 
– прочита број записан римским цифрама и напише 
дати број римским цифрама (до 1.000); 
– изврши четири основне рачунске операције, писмено и 
усме- но (до 1.000); 
– подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и 
провери резултат; 
– процени вредност израза са једном рачунском 

операцијом; 
– израчуна вредност бројевног израза са највише три 
рачунске операције; 
– одреди десетице и стотине најближе датом броју; 
– реши једначину са једном рачунском операцијом; 
– одреди и запише скуп решења неједначине са 
сабирањем и одузимањем; 
– реши проблемски задатак користећи бројевни 
израз или једначину; 

–  

 
 
 
 
 

БРОЈЕВИ 

Бројеви прве хиљаде. 
Сабирање и одузимање (усмени и писмени поступак). 
Множење једноцифреним бројевима и бројем 10 и дељење 
бројевима прве десетице са и без остатка (усмени и писмени 
поступак). 
Зависност резултата од промене компонената. 
Једначине облика: a + x = b, 
a – x = b, x – a = b, a × x = b. Неједначине 
облика: a ± x < b, a ± x > b, x – a < b, x – a > 
b. Римске цифре D, М. 

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

 
 

ГЕОМЕТРИЈА 

Узајамни положаји правих (паралелне праве и праве које се 
секу). 
Угао, врсте углова. Троугао, врсте 
троуглова. Кружница и круг. 
Правоугаоник и квадрат. 
Обим троугла, квадрата и правоугаоника. 
Цртање паралелних и нормалних правих помоћу лењира. 
Конструкције троугла и кружнице. 

Пресликавање геометријских фигура на квадратној мрежи. 
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– упореди разломке облика са једнаким имениоцима; 
– резултат мерења дужине запише децималним бројем са 
једном децималом; 
– уочи и речима опише правило за настајање бројевног 

низа; 
– чита и користи податке представљене табеларно или 
графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм); 
– црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и 

квадрат; 
– конструише троугао и круг; 
– именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, 
троугла и круга; 
– разликује врсте углова и троуглова; 
– одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, 
применом обрасца; 
– опише особине правоугаоника и квадрата; 
– преслика геометријску фигуру у квадратној или 
тачкастој мрежи на основу задатог упутства; 
– користи геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање; 
– чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, 
масе, запремине течности и времена; 
– упореди величине (дужина, маса, запремина 
течности и време); 
– измери површину геометријске фигуре задатом мером 
(право- угаоником, квадратом и троуглом); 
– примењује концепт мерења у једноставним 
реалним ситуа- цијама 

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење масе (kg, g, t). 
Мерење времена (деценија, век, секунд). Мерење 
дужине (mm, km). 
Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). 

Мерење површине геометријских фигура задатом мером 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– идентификује облике рељефа и 
површинских вода у свом крају; 
– одреди положај задатог објекта у односу на 
истакнуте облике рељефа и површинске воде у 
свом крају; 
– илуструје примерима како рељеф и 
површинске воде утичу на живот људи у крају; 
– примени правила друштвено прихватљивог 
понашања пошту- јући права, обавезе и 
различитости међу људима; 
– повеже различита занимања и делатности са 
потребама људи у крају у коме живи; 
– повеже врсте и значај саобраћаја у свом 
крају са потребама људи; 
– примени правила безбедног понашања у 

саобраћају; 
– разликује чврсто, течно и гасовито стање 
воде у природи и свакодневном животу; 
– повеже температурне промене са 
променама запремине и кретања ваздуха; 
– очита вредности температуре воде, 
ваздуха и тела помоћу термометра; 
– прикаже везе међу живим бићима у 
различитим животним заједницама помоћу 
ланаца исхране; 
– илуструје примерима одговоран и 
неодговоран однос човека према животној 
средини; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОЈ КРАЈ 

 
 
 
 
 
 
 

Природа, 
човек, 

друштво 

Облици рељефа: узвишења (подножје, стране, обронци, врх), 
равнице и удубљења. Рељеф у мом крају. 
Површинске воде: река и њене притоке (лева и десна обала); 
бара и језеро. Површинске воде у мом краја. 
Групе људи: становници и народи краја (права и обавезе; обича- 
ји; суживот). 
Производне и непроизводне делатности и њихова међузависност. 
Село и град, њихова повезаност, зависност и међуусловљеност. 
Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и информациони 
саобраћај. 
Безбедно понашање ученика на саобраћајницама у крају. Опрема 
за безбедну вожњу ролера, тротинета и бицикла. 
Течно, гасовито и чврсто стање воде. Кружење воде у природи. 
Промене при загревању и хлађењу ваздуха (промена температу- 
ре, запремина и кретање ваздуха). 
Мерење температуре воде, ваздуха и тела. 
Услови за живот, ланац исхране и међусобни утицаји у животним 
заједницама: 
• Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и пашњаци; 
• Водене животне заједнице: баре, језера и реке. 
Култивисане животне заједнице: воћњаци, повртњаци, њиве и 
паркови. 
Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница. 
Значај и заштита вода и водених животних заједница. 

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

– се оријентише у простору помоћу компаса и 
оријентира из природе/окружења; 
– опише пут којим се може стићи од једне до 
друге тачке помо- ћу плана насеља; 
– идентификује географске објекте у свом 
крају користећи географску карту 
Републике Србије; 
– користи временске одреднице (година, 
деценија, век) у свакодневним ситуацијама и 
приликом описивања догађаја из прошлости; 
– прикупи и представи податке о прошлости 

породице и краја; 
– повеже јачину деловања на тело са његовим 
пређеним расто- јањем; 
– доводи у везу брзину падања тела са његовим 

обликом; 
– разликује природне и вештачке изворе 

светлости; 
– повеже промену величине и положаја 
сенке са променом положаја извора 
светлости; 
– повеже промену јачине звука са променом 
удаљености од његовог извора; 
– разликује повратне и неповратне промене 

материјала; 
– уочи сличности и разлике међу течностима – 
тече, променљи- вост облика; провидност, боја, 
густина; 
– одабере материјале који по топлотној 
проводљивости највише одговарају употреби у 
свакодневном животу; 
– објасни како рециклажа помаже очувању 

природе; 
– изведе једноставне огледе/експерименте и 
повеже резултат са објашњењем/закључком; 
– сарађује са другима у групи на заједничким 

 
 

Оријентација 
у простору и 

времену 

Главне стране света. 
Умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије” 
перспективе. 
План насеља. 
Географска карта Републике Србије: картографске боје, карто- 
графски знаци). 

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

 
 

Прошлост 

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

 
 
 
 

Кретање 

Кретање тела по путањи (праволинијско и криволинијско). 
Утицај јачине деловања на пређено растојање тела. 
Дејство Земљине теже – падање тела. Утицај облика тела на 
брзину падања. 
Извори светлости (природни и вештачки). Како настаје сенка – 
облик и величина сенке. 

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

 
 

Материјали 

Промене материјала: повратне (истезање, савијање, ширење/ 
скупљање; испаравање, кондензовање, топљење/очвршћавање) 
и неповратне (сагоревање, рђање). 
Сличности и разлике међу течностима (вода, уље, детерџент за 
прање судова, мед, млеко, сок од лимуна). 
Вода и друге течности као растварачи. Зависност брзине рас- 
тварања од уситњености материјала, температуре течности и 
мешања. 
Топлотна проводљивост материјала. 
Ваздух као топлотни изолатор у природи и свакодневном животу 
(крзно и перје; слојевито облачење, вунене рукавице, грађевин- 
ски блокови, термос-боца). 
Значај рециклаже. Разврставање отпада од пластике, стакла, 
папира, метала. 
Рационална потрошња. 
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активностима; 
– представи резултате истраживања (писано, 
усмено, помоћу ленте времена, Power Point 
презентацијом и/или цртежом и др); 

повеже резултате рада са уложеним трудом 

Међусобни утицај човека и окружења (начин на који човек мења 
окружење), утицај на здравље и живот кроз правила понашања 
који доприносе одрживом развоју. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-поштује инструкције за припремање, 
коришћење, одржавање и одлагање 
материјала и прибора; 
– повеже уметничко занимање и 
уметнички занат са одговарајућим 
продуктом; 
– преобликује, самостално или у 
сарадњи са другима, амбалажу и 
предмете за рециклажу мењајући им 
употребну функцију; 
– изрази своје доживљаје, емоције, 
имагинацију и запажања одабраним 
материјалом, прибором и техникама; 
– користи одабране податке и 
информације као подстицај за 
стваралачки рад; 
– протумачи једноставне визуелне 
информације и поруке из свакодневног 
живота; 
– укаже на сличности и разлике које 

 
 
 
 
 

МАТЕРИЈАЛИ 

Својства материјала. Својства материјала за ликовно 
обликовање – тврдоћа, еластичност, растворљивост или 
постојаност (промене у току сушења, у контакту са 
светлошћу, у контакту са различитим супстанцама и 
подлогама...), материјали који могу да се користе као алатке 
(пера, крзно, длака, лишће, дрвца...). Изглед материјала – 
основне и изведене боје, природне и створене текстуре. 
 
Технике. Однос материјала, ликовне технике и идеје. 
Производи уметничких заната (накит, уметничке лутке, 
шешири, таписерије, ћилими, осликани текстил, собне 
светиљке и сенила, грнчарија, дуборез, гравуре...). Значај 
рециклирања, уметничка рециклажа. 

 
 
 
 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Говор тела. Поглед, израз лица, држање тела, гест и 
кретање, однос вербалне и невербалне комуникације.  
 
Тумачење визуелних информација. Визуелне 
карактеристике биљака и животиња, знаци, симболи, 
униформе, заставе, ношње... Пејзаж, портрет, аутопортрет.  
 
Слика, текст, звук. Кратки анимирани филмови, рекламе, 
билборди... Лепо писање – плакат, позивнице, честитке... 
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опажа у уметничким делима и традицији 
различитих народа; 
– изрази одабране садржаје изразом 
лица, положајем тела, покретима или 
кретањем; 
– распореди облике, боје, линије и/или 
текстуре креирајући оригиналне 
композиције; 
– разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и 
ученичких радова, уважавајући 
различитости; 
– учествује у обликовању и уређењу 
простора у школи, код куће или у 
окружењу; 
– разматра, у групи, шта и како је 
учио/ла и где та знања може применити. 

 
 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Дводимензионалне и тродимензионалне 
композиције, организација композиције, равнотежа.  
 
Орнамент. Традиционална и савремена употреба 
орнамената, симетрија. 

 
 
 

ПРОСТОР 

Облици у простору. Непокретни објекти у отвореном и 
затвореном простору (споменици, уметничка дела, 
експонати...). Композиција у простору – поставка изложбе, 
уређење просторије, уређење школе, уређење околине у 
локалној заједници... Оптичке илузије на 
дводимензионалној подлози, специјални ефекти на сцени, у 
филмовима, игрицама... 
 
Кретање. Покрет и кретање у природи, окружењу и 
уметничким делима.  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз 
индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског 
сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и 
културе свога и других народа. 
Трећи 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– опише своја осећања у вези са 
слушањем музике; 
– примењује правилан начин држања 
тела и дисања при певању; 
– изговара бројалице у ритму, уз покрет; 
– пева по слуху и са нотног текста песме 
различитог садржаја и расположења; 
– наведе особине тона и основне 
музичке изражајне елементе; 
– разликује инструменте по боји звука и 
изражајним могућностима; 
– повезује карактер дела са избором 
инструмента и музичким изражајним 
елементима; 
– препозна музичку тему или 
карактеристични мотив који се понавља 
у слушаном делу; 
– повезује почетне тонове песама – 
модела и једноставних наменских 
песама са тонском висином; 
– комуницира са другима кроз извођење 
традиционалних и музичких игара уз 

 
 
 
 
 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 
 

Композиције различитог карактера и елементи музичке 
изражајности (мелодијска линија, темпо, ритам, динамика). 
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), 
трајање, јачина, тонске висине. 
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два 
гласа, два инструмента, један свирач, група свирача, 
оркестар).  
Различити жанрови везани за уобичајене ситуације у животу.  
Музичка прича. 
Филмска музика.  
Музички бонтон. 
Музика и здравље. 
Дигитализација. 

 
 
 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Дидактичке музичке игре. 
Правилан начин певања – држање тела и дисање. 
Правилна дикција. 
Певање песама по слуху 
различитог садржаја и карактера 
Певање песама уз покрет. 
Певање модела и наменских песама и повезивање њихових 
почетних тонова у тонском опсегу од ха до це2. 
Певање и свирање песама из нотног текста. 
Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на 
њима.  
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покрет; 
– свира по слуху и из нотног текста 
ритмичку и мелодијску пратњу;  
– осмисли и изведе једноставну 
ритмичку и мелодијску пратњу; 
– осмисли музички одговор на музичко 
питање; 
– осмисли једноставну мелодију на 
краћи задати текст; 
– изабере одговарајући музички 
садржај(од понуђених) према 
литерарном садржају; 
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике;  
– коментарише своје и туђе извођење 
музике;  
– самостално или уз помоћ одраслих, 
користи предности дигитализације; 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама. 

Инструментална пратња по слуху.  
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим 
инструментима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке 
драматизације. 
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим ритмичким 
инструментима и на алтернативним изворима звука. 
Музички бонтон. 
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), 
трајање (нотна трајања), јачина (динамичке ознаке – пиано, 
форте, крешендо и декрешендо), тонске висине (од це1 до 
ге1).  
Елементи музичког писма: линијски систем, виолински кључ, 
трајање тонова (половина, четвртина, осмина ноте и 
одговарајуће паузе) у такту 2/4. 
Јединица бројања. 
Тактирање у 2/4 такту. 

 

 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Стварање једноставне ритмичке и мелодијске (једноставне) 
пратње. 
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 
Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, 
звучних ономатопеја и илустрација на краћи литерарни текст 
(учење у контексту). 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
– правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
– комбинује усвојене моторичке 
вештине у игри и свакодневном 
животу; 
– одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
– коригује сопствено држања тела на 
основу савета наставника; 
– правилно држи тело; 
– правилно подиже, носи и спушта 
терет;  
– изведе кретања, вежбе и 
– саставе уз музичку пратњу; 
– изведе дечји и народни плес; 
– користи терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања на 
вежбалиштима; 
– поштује мере безбедности током 

 
 
 
 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге са и без реквизита. 
Вежбе за развој покретљивости са и без реквизита. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге. Вежбе 
за развој координације. 

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

 
 
 
 
 
 
МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 
СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Атлетика 

Техника трчања. Истрајно 
трчање. 
Скок удаљ згрчном техником. Бацање 
лоптице из залета. 
Скок увис прекорачном техником. 

 
Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. Прескоци и 
скокови. 
Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и вежбе променама 
висова и упора. 
Вежбе равнотеже на шведској клупи и ниској греди. 

Основе тимских, 
спортских и 

елементарних 
игара 

Између четири ватре Мини-
рукомет. 
Футсал – „мали фудбал”. 

 
Плес и 

ритимика 

Вежбе са вијачом. Вежбе са 
лоптом. 
Народно коло „Савила се бела лоза винова”. 
Народно коло из краја у којем се школа налази. 
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вежбања; 
– одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитима; 
– примени правила игре; 
– навија и бодри учеснике у игри на 
начин којим никога не вређа; 
– прихвати победу и пораз као 
саставни део игре и такмичења; 
– уредно одлаже своје ствари пре и 
након вежбања и у другим 
ситуацијама; 
– правилно изводи и контролише 
покрете у различитим кретањима; 
– прати промене у тежини и висини 
код себе и других; 
– препозна здравствено стање када не 
треба да вежба; 
– примењује хигијенске мере пре, у 
току и након вежбања и другим 
животним ситуацијама; 
– уредно одржава простор у коме 
живи и борави; 
– користи здраве намирнице у 
исхрани; 
– повезује различита вежбања са 
њиховим утицајем на здравље; 
– препозна лепоту покрета у вежбању; 
– се придржава правила вежбања; 
– вреднује сопствена и туђа 
постигнућа у вежбању. 

Пливање Прилагођавање на водену средину и основна обука пливања. 

Полигони Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима. 

 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 
 
 
Култура вежбања 

и играња 

Основна правила: Између четири ватре, Мини-рукомета и 
Футсала. 
Понашање према осталим учесницима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене екипе). 
Чување и одржавање материјалних добара. 
Постављање, склањање и чување справа и реквизита 
неопходних за вежбање. 
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз). Породица и 
вежбање. 

Вежбање као део дневних активности. 

 Здравствено 
васпитање 

Моје срце – пулс. Дисање и 
вежбање. 

Хигијена простора за вежбање. Значај воћа и поврћа у исхрани. 
Значај воде за организам и вежбање. Поступање у случају 
повреде. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Циљ наставе и учења Пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика 

да знања примене у животу, решавање актуелних проблема из животног окружења, 

самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за 

истраживањем, истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и 

демократију, развој комуникационих вештина. 

ТРЕЋИ 
До 72 часа 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ЦИЉАНА ЕТАПА -Функционално повезује знања, вештине и искустава и мотивација. 

АНАЛИТИЧКА ЕТАПА Уочава сличности и различитости ради класификовања. 

ИСТРАЖИВАЧКА ЕТАПА 
Користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника. 
Придржава се договорених правила. 

 
КОНСТРУКЦИЈСКА ЕТАПА 

 
Испитује својстава и особине, веза и узрочно-последичних односа. 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА ЕТАПА - Добијене продукт учини видљивим и представи их другима. 

РЕФЛЕКСИВНО- 

ОЦЕЊИВАЧКА ЕТАПА 

 
- Повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

-Вербално изражава спољашња и унутрашња запажања; 
-Критеријуми за оцењивање су редовност у похађању наставе, заинтересованост и 
активно укључивање у процес наставе.Праћење ће се остваривати систематским 
посматрањем. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– својим понашањем показује да прихвата 
различитост других; 
– препознаје у свом окружењу примере 
неједнаког поступања према некој особи 
или групи на основу неког њиховог личног 
својства;  
– се понаша на начин који уважава 
сопствене и туђе потребе, права и осећања у 
свакодневним ситуацијама; 
– препознаје примере солидарности у свом 
окружењу, причама, филмовима; 
– укаже вршњацима на особе или групе у 
свом окружењу којима је потребна помоћ и 
подршка; 
– објасни разлику између саосећања, 
солидарности и сажаљења на датом 
примеру; 
– укаже на упрошћено, поједностављено, 
генерализовано и најчешће нетачно 
приказивање некога на приказаним 
примерима; 
– наведе неколико институција у свом 
окружењу које брину о потребама и 
правима грађана, посебно деце; 

 

 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а сви 
равноправни 

 

Различитост 
Живот у заједници у којој би сви људи били исти (по полу, 
узрасту, вери, националности, образовању, интересовању). 
Различитост као богатство једне друштвене заједнице. 
Отвореност и затвореност за различитости. 
Различитости у нашој локалној заједници. 
Равноправност мушкараца и жена 
Уважавање разлика уз једнака права, одговорности и 
могућности. Дечаци и девојчице – сличности и разлике, иста 
права и могућности. 
Осетљиве друштвене групе 
Групе којима је услед специфичних разлика потребна 
додатна подршка како би имале исте шансе и могле 
равноправно да се укључе у живот заједнице и остваре своје 
потребе и права. 
Стереотипи и предрасуде 
Упрошћено, поједностављено, генерализовано и најчешће 
нетачно приказивање некога (сви дечаци су, све девојчице 
су, сви Роми су). Негативно мишљење појединаца о некоме 
ко се не познаје довољно. Стереотипи и предрасуде као 
основ за дискриминацију. 
Дискриминација 
Неједнако поступање према особи или некој групи на основу 
неког њиховог личног својства (пол, узраст, вера, 
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– наведе шта би волео да има у својој 
локалној заједници што сада недостаје; 
– тражи помоћ у ситуацијама кршења својих 
или туђих права;  
– наведе једно удружење грађана у свом 
окружењу и опише чиме се бави; 
– опише на које све начине деца 
његових/њених година могу да брину о 
својој локалној заједници; 
– пажљиво слуша саговорника, слободно 
износи мишљење, образлаже идеје, даје 
предлоге и прихвата да други могу имати 
другачије мишљење; 
– испољава заинтересованост за сарадњу и 
учешће у групном раду; 
– заједно са осталим ученицима учествује у 
проналажењу особа којима је потребна 
помоћ, у изради плана и реализацији акције, 
њеној промоцији и вредновању. 

 

националност, образовање, инвалидитет), што за последицу 
има нарушавање њихових 
права и достојанства. 
Једнако поступање према неједнакима као вид 
дискриминације. 
Етикетирање, ружни надимци као вид дискриминације. 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Ја и други у локалној 
заједници 

 

Локална заједница  
Место где грађани задовољавају највећи број својих потреба 
и остварују највећи број својих права. 
Потребе и права које деца задовољавају у локалној 
заједници – за образовањем, здравственом заштитом, 
одмором, игром, учествовањем у спортским, кулурним и 
уметничким активностима.  
Комуналне услуге  
Услуге од општег интереса за све грађане локалне заједнице 
– вода, превоз, путеви, паркинг, отпад, осветљење, паркови, 
пијаце, димничари.  
Институције и организације Локалне заједнице у области 
образовања, културе, здравља, спорта и рекреације, 
очувања околине, безбедности, верске организације. 
Активности и допринос удружења грађана у локалној 
заједници. 
Наша локална заједница  
Брига наше локалне заједнице о потребама и правима 
својих грађана,.  
Брига наше локалне заједнице о деци различитих својстава 
(пол, узраст, сиромаштво, здравље). 
Доступност садржаја у нашем окружењу слепим или глувим 
особама, родитељима са дечијим колицима или особама у 
инвалидским колицима (пешачки прелази, школа, дом 
здравља, продавница, превоз).  
Брига деце о својој локалној заједници – о отпаду, биљкама 
и животињама, споменицима културе, уметничким делима, 
потрошњи воде, пружање помоћи онима којима је то 
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потребно.  
Удружење грађана у нашем окружењу некад и сад.  

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Снага узајамне помоћи 

 

Солидарност  
Потреба узајамне бриге и одговорности међу људима. 
Лажна солидарност. 
Разлика између саосећања, сажаљења и солидарности. 
Примери акција солидарности у нашој локалној заједници 
(мобе, добровољно давање крви и хуманитарне акције за 
лечење болесних, СМС акције прикупљања новца).  
Ситуације у којима свакоме може бити потребна помоћ 
(болест, сиромаштво, ратови, поплаве, земљотреси, пожари, 
миграције). 
Медији као подршка солидарности. 
Волонтирање 
Добровољно ангажовање појединаца и група у пружању 
помоћи људима, животињама, биљкама. 
Мотиви волонтера – веровање у снагу узајамне помоћи, 
човекољубље и хуманост. Волонтерске акције 
ученика/ученица школе у локалној заједници (чишћење 
јавних површина, сађење биљака, помоћ старим људима, 
удомљавање напуштених кућних љубимаца).  
Активности волонтера Црвеног крста у нашој локалној 
заједници.  

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Акција солидарности у 
локалној заједници 

 

Планирање и извођење акције солидарности у локалној заједници 
Утврђивање коме је у заједници потребна помоћ. 
Одређивање циља акције. 
Припрема плана акције – подела улога, договор о роковима, 
начину реализације. 
Извођење и документовање акције –видео, фотографије, текстови 
и сл.  
Промоција акције на нивоу школе –приказивање другим 
одељењима, родитељима и сл., прављење постера или паноа, 
објављивање прилога у школском листу. 
Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло бити 
боље. 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
трећи 
36 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I - УВОД  

1. Свет је створен за 
тебе, чувај га! - уводни 
час  

 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, 
планом и програмом и 
начином реализације 
наставе Православног 
катихизиса; 
• Мотивисање ученика за 
похађање верске наставе 

Когнитивни аспект: 
• моћи да сагледа 
садржаје којима ће се 
бавити настава 
Православног катихизиса 
у току 3. разреда основне 
школе;  
• моћи да уочи какво је 
његово предзнање из 
градива Православног 
катихизиса обрађеног у 
претходном разреду 
школовања.  

Афективни аспект: 
• ученик ће бити 
мотивисан да активно 
учествује на часовима 
верске наставе  

 

• Упознавање са садржајем 
програма и начином рада 

Катихизација као 
литургијска делатност- 
заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би 
требало стално да има 
науму да катихеза не 
постоји ради гомилања 
информација ("знања о 
вери"), већ као настојање 
да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз 
слободно учешће у 
богослужбеном животу 
Цркве.  
На почетку сваке 
наставне теме ученике би 
требало упознати са 
циљевима и исходима 
наставе, садржајима по 
темама, начином 
остваривања програма 
рада, као и са начином 
вредновања њиховог 
рада.  

II - БОГ СТВАРА СВЕТ И 
ЧОВЕКА  

2. Свето Писмо нам сведочи 
о настанку света  
3. Света некада уопште није 

• пружити ученицима 
основна знања о учењу 
Цркве о стварању света; 
• омогућити ученицима да 
разумеју да Бог ствара 
природу и човека, јер жели 

Когнитивни аспект: 
• препознати неке 
елементе библијске 
повести о стварању света; 
• моћи да препозна и 
именује иконе на којима 

• Појам Светога Писма као 
књиге откривења  
• Стварање невидљивог 
света- духовних сила - 
анђела 
• Библијско казивање о 
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било (1. и 2. дан стварања) 
4. Све је биље створено и 
Сунцем обасјано (3. и 4. дан 
стварања) 
5. Све врви од живота (5. и 
6. дан стварања) 
6. Створен сам да личим на 
Бога  

 

да их воли и да буде са 
њима заједно; 
• Пружити ученицима 
могућност да разумеју да је 
човек у природној вези са 
свим оним што је Бог 
претходно створио, али да 
се разликује од свих 
створених бића; 
• Објаснити ученицима да је 
човек икона Божја (сличан 
Богу) зато што је створен 
као слободна личност и 
једини позван да буде 
домаћин света; 
• Омогућити ученицима да 
увиде разлику између Бога 
и створене природе 

су представљени дани 
стварања света, на основу 
библијске повести;  
• моћи да увиди да је 
свет скуп конкретних 
врста живих бића која су 
уједињена, једна другима 
потребна и да она чине 
велику заједницу љубави 
- Цркву; 
• моћи да објасни да је 
свет створен љубављу 
Божјом; 
• моћи да разуме да се 
права слобода изражава 
као љубав према другим 
људима, природи и Богу; 
• уочити да је човек 
сличан Богу. 

Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
развија љубав према 
ближњима, природи и 
Богу; 
• развијати жељу и свест 
о важности бриге према 
ближњима и природи. 

стварању света по данима 
• Стварање човека 
• Песма "Молитва" Бранко 
Радичевић (песник се диви 
Божјем стварању и моли 
благослов...) 
• Прича "Паче" А. 
Солжењицин 

Врсте наставе 
Настава се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (34 
часа) 
• практична настава (2 
часа)  
Место реализације 
наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
• Практична настава се 
реализује у цркви - 
учешћем у литургијском 
сабрању;  
Дидактичко методичка 
упутства за реализацију 
наставе 
• Уводне часове требало 
би осмислити тако да 
допринесу међусобном 
упознавању ученика, 
упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, 
али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и 
ставовима из подручја 
Православног катихизиса, 
група располаже. 
• Реализација програма 
требало би да се одвија у 
складу с принципима 

III - БОГ НАС ВОЛИ  

7. Бог ствара свет из љубави 
8. Бог, људи и природа  
9. Свет не може без Бога 
10. Бог се брине о свету 

• Омогућити ученику да 
увиди да је Бог створио свет 
из љубави; 
• Омогућити ученику да 
увиди да се Бог брине о 
свету; 
• Омогућити ученику да 

Когнитивни аспект: 
• знати да је Бог створио 
свет из љубави и да 
објасни како зна да Бог 
воли свет; 
• препознати да Бог 

• Прича "Шишарка" или 
прича "Себични џин" О. 
Вајлд (са правим крајем, кад 
се појављује Христос...) 
• Прича Св. Владике 
Николаја о томе како је 
Господ са Богородицом 
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11. Божићни весници  

 

разуме да је Бог из бриге 
према свету и човеку послао 
свога Сина у свет. 

брине о свету и да наведе 
примере Божјег старања 
о свету; 
• увидети кроз своје 
креативне способности 
да је човек сличан Богу; 
• увидети да Бог жели да 
свет постоји вечно; 
• увидети да су Бог, људи 
и природа различити, али 
да нису потпуно 
раздељени; 
• увидети различитост 
која постоји између Бога 
и створеног света; 
• знати да је Бог из бриге 
према свету и човеку 
послао свога Сина у свет; 
• упознати улогу анђела 
као сарадника Божјих у 
старању о свету; 
• уочити да је свет смртан 
ван заједнице са Богом; 
• упознати сдржај 
молитве Анђелу чувару; 
• усвојити текст и 
мелодију песме "Анђели 
певају".  

Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
развија свест о томе да је 
важан зато што га воли 
Бог и његови ближњи;  

избавио пастира Давида из 
невоље (кад је заспао у 
пећини а змија му легла на 
груди...) А кад је одрастао 
Цар Давид је описао 
Богородицу и Христа у 
псалму 
• "Љубавна песма", M. 
Данојлић (о маслачку и 
облачку) 
• Јављање анђела 
Богородици; 
• Јављање анђела Јосифу; 
• Сусрет Богородице и 
Јелисавете; 
• Јављање анђела 
пастирима; 
• Јављање анђела 
мудрацима; 
• Анђео јавља Јосифу да 
склони породицу у Египат; 
• Молитва Анђелу чувару; 
• Песма: "Анђели певају". 

савремене активне 
наставе, која својом 
динамиком подстиче 
ученике на истраживачки 
и проблемски приступ 
садржајима тема. У току 
реализације стављати 
нагласак више на 
доживљајно и 
формативно, а мање на 
сазнајно и 
информативно. 
• Квалитет наставе се 
постиже када се наставни 
садржаји реализују у 
складу са савременим 
педагошким захтевима у 
погледу употребе 
разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава. 
• Имаући у виду захтеве 
наставног програма и 
могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко 
дидактичка решења, 
наставник би требало да 
води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 
извођења наставе - 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, 
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• бити подстакнут да се 
труди да воли све људе 
(чак и оне од којих је 
веома различит). 

 

склоностима, 
способностима и 
мотивацији ученика. 
• У остваривању 
савремене наставе 
наставе наставник је 
извор знања, креатор, 
организатор и 
координатор ученичких 
активности у наставном 
процесу.  
• Настава је успешно 
реализована ако је 
ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за 
остваривање своје 
личности кроз 
заједничарење са 
ближњима и Тројичним 
Богом који постаје извор 
и пуноћа његовог живота.  
Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности реализације 
наставе и остварености 
задатака и исхода 
наставе) наставник ће 
остварити на два начина: 
• процењивањем 
реакције ученика или 
прикупљањем коментара 

IV - ЗАЈЕДНИЦА БОГА И 
СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА  

12. Човек домаћин и 
свештеник у свету  
13. Свети Сава  
14. Свети Сава брине о нама  
15. Радост служења  

 

• Пружити ученицима основ 
за разумевање да се лични 
однос са Богом остварује 
кроз служење Богу и 
ближњима; 
• Пружити ученицима основ 
за разумевање да природи 
и човеку вечно постојање 
дарује Бог; 
• Омогућити ученику да 
увиди да су светитељи 
најбољи пример односа 
човека са Богом; 
• Пружити ученицима 
основна знања о Светоме 
Сави као нашем примеру 
служења. 

Когнитивни аспект: 
• уочити да је човек 
посредник између Бога и 
природе и да Бог са 
природом разговара 
преко човека; 
• проширити своје знање 
о служењу Светога Саве 
Богу и нашем народу;  
• уочити да нема љубави 
без служења ближњима; 
• упознати библијску 
повест о Христовом 
служењу Апостолима.  

Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
љубав препознаје као 
служење; 
• знати да кроз чињење 
дела љубави према 
ближњима, постаје 
сличан Христу и 
светитељима Божјим.  

 

• Прича "Три дрвета" (Ова 
прича је и Божићна и 
Васкршња) 
• Подизање задужбина - 
најзначајније задужбине 
Светога Саве и Светог 
Симеона Мироточивог 
• Јеванђељско казивање о 
Христовом служењу - 
прање ногу апостолима и 
Тајна вечера 
• Прича: Доброчинство - 
најлепши начин да 
постојиш, из књиге "Мали 
анђео", Н. Витошевић. 
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V- ЛИТУРГИЈА- 
ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ  

16. Наши дарови 
благодарности  
(опис н.ј. - твар у Литургији) 
17. Литургија - преображај 
света  
18. Литургија - молитва за 
спасење човека и света 
19. Васкресење Лазарево 
20. Васкрсење Христово  

 
 

• Ученицима пружити основ 
за разумевање да хлеб и 
вино - наши дарови - 
представљају свет у малом;  
• Ученицима пружити основ 
за разумевање разлога 
приношења Богу хлеба и 
вина на Литургији; 
• Пружити основ за 
разумевање да се на 
Литургији молимо за 
спасење целога света; 
• Омогућити ученицима да 
увиде да се на Литургији 
остварује спасење човека и 
света; 
• Ученицима пружити основ 
за разумевање да нас 
Христос толико воли да је 
дао свој живот за нас и да је 
васкрсао да победи смрт за 
нас. 

Когнитивни аспект: 
• препознати да је 
Литургија захвалност 
Богу; 
• уочити да се захвалност 
Богу показује кроз наше 
дарове; 
• уочити да наши дарови 
хлеб и вино представљају 
свет у малом; 
• увидити везу Литургије 
и спасења човека и света;  
• проширити своја знања 
о празнику Васкрсења;  
• увидити шта за 
створену прируду значи 
Христово Васкрсење; 
• усвојити текст и 
мелодију песме "Људи 
ликујте" 

Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
учествује на Литургији 
како би показао Богу да 
жели да буде у заједници 
са Њим; 
• бити подстакнут да у 
себи развија осећај 
захвалности према Богу и 
својим ближњима. 

 

• Твар у Литургији - хлеб и 
вино 
• Песма "Како настаје хлеб" 
Лидија Поповић 
• Твар у Литургији - тамјан, 
уље, восак, вода, врба, 
бадњак, јаје, жито, грожђе... 
• Прича о удовичиној лепти 
• Велика Јектенија 
• Прича "Мудри чобанин" 
Патријарх српски Иринеј 
Гавриловић (прича о 
причешћу) 
• Библијско казивање о 
васкрсењу Лазара 
• Казивање о женама 
мироносицама на 
Христовом гробу ("Зашто 
тражите живога међу 
мртвима") 
• Васкршња прича "И 
жовотиње" Зинаида Хипијус 

ученика путем анкетних 
евалуационих листића;  
• провером знања које 
ученици усвајају на часу и 
испитивањем ставова;  
Оцењивање 
Непосредно описно 
оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 
• усмено испитивање; 
• писмено испитивање; 
• посматрање понашања 
ученика;  
Оквирни број часова по 
темама  
Увод - 1 
Бог ствара свет и човека - 
7 
Бог нас воли - 7 
Заједница Бога и света 
кроз човека- 6 
Литургија - преображени 
свет - 7 
Човек и природа - 6 
Евалуација - 1+1 
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VI - ЧОВЕК И ПРИРОДА  

21. Све чека на љубав 
човека 
22. Чувамо дарове Божије 
љубави 
23. Стварање света у 
православној иконографији  
24. Икона света створеног за 
мене  

 

• Ученицима пружити 
неопходно знање да 
разумеју да је човек 
одговоран за очување 
природе; 
• Омогућити 
ученицима да увиде на 
које све начине људи 
данас уништавају 
природу, тј. да увиде 
да загађење природе 
потиче од човека; 
• Омогућити 
ученицима да разумеју 
да је човек позван од 
Бога да брине о 
природи;  
• Упознати ученике са 
примерима 
изражавања љубави 
према природи;  
• Развијати код 
ученика скромност; 
• Установити обим и 
квалитет знања 
стечених у току 
школске године из 
Православног 
катихизиса. 

Когнитивни аспект: 
• препознати личну 
одговорност за 
творевину; 
• увидити да се 
загађењем наше 
околине, загађује цео 
свет; 
• увидити да се на 
православним иконама 
стварања света и човека, 
приказује зависност 
природе од човека; 
• препознати представе 
које приказују догађаје 
везане за стварање света; 
• уочити у којој мери је 
напредовао и савладао 
градиво Православног 
катихизиса трећег 
разреда основне 
школе.Афективни 
аспект: 
• бити подстакнут на 
очување природе и своје 
животне средине; 
• бити подстакнут да 
гледа на природу као на 
Божју творевину; 
• Ученици ће бити 
подстакнути да уреде 
школски простор изабраним 
радовима везаним за 
стварање и очување света  

Поучне приче: 
• "Свети Власије благосиља 
животиње" 
• "Игуман и медвед" 
• "Необична лађа" (Свети 
Елије и крокодил) 
• "Свети Серафим и 
медвед" 
• Песма "Радуј се" M. 
Одаловић 
• Израда иконе 
Израда стрипа 
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IV разред 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик       - Верска настава      

 Руски језик       - Грађанско васпитање      

 Математика               

 Природа и друштво              

 Ликовна култура 

 Музичка култура 

 Физичко  и здравствено васпитање 

 Пројектна  настава 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

чита са разумевањем различите врсте 
текстова;  
– укратко образложи свој утисак и 
мишљење поштујући и другачије 
ставове;  
– разликује књижевне врсте: шаљиву 
народну песму, басну и причу о 
животињама, приповетку, роман за децу 
и драмски текст; 
– одреди тему, редослед догађаја, 
време и место дешавања у прочитаном 
тексту; 
– именује позитивне и негативне 
особине ликова; 
– уочи и издвоји основне елементе 
лирске песме (стих, строфа, рима и 
ритам); 
– тумачи идеје књижевног дела; 
– препозна ситуације 
кршења/остваривања права детета и 
стереотипе у књижевним делима; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Поезија  
1. Шаљива народна песма Женидба врапца Подунавца 
2. Војислав Илић: Јесен/Владислав Петковић Дис: Зима 
3. Момчило Мошо Одаловић: Молитва за маму  
4. Мирослав Антић: Космонаутска песма 
5. Бранко Миљковић: Песма о цвету 
6. Добрица Ерић: Завичај/Отаџбина је наша очевина/Момчило 
Мошо Одаловић: Птице косовчице  
7. Мирослав Антић: Прва љубав/Најљубавнија песма/Алексије 
Марјановић: Љубав 
8. Бранко Ћопић: Месец и његова бака/Десанка Максимовић: 
Пауково дело 
9. Бранислав Црнчевић: Кад би мени дали један дан  
10. Владимир Андрић: Дај ми крила један круг 
11. Народна песма Милош у Латинима  
12. Народна песма Јетрвица адамско колено 
Проза 
1. Народна прича о животињама: Међед, свиња и лисица 
2. Народна приповетка: Најбоље задужбине  
3. Народна приповетка: Ветар и сунце 
4. Народна бајка: Пепељуга 
5. Бранислав Нушић: Прва љубав (одломак из Аутобиографије) 
6. Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 
7. Гроздана Олујић: Стакларева љубав 
8. Светлана Велмар Јанковић: Стефаново дрво 
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– уочи персонификацију и разуме њену 
улогу у књижевном делу; 
– разликује описивање, приповедање (у 
1. и 3. лицу) и дијалог у књижевном 
делу; 
– преприча текст из различитих 
улога/перспектива; 
– уочи основни тон књижевног текста 
(ведар, тужан, шаљив); 
– уочи супротстављеност лица у 
драмском тексту;  
– чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 
– изражајно рецитује песму и чита 
прозни текст; 
– изводи драмске текстове; 
– усвоји позитивне људске вредности на 
основу прочитаних књижевних дела; 
– повеже граматичке појмове обрађене 
у претходним разредима са новим 
наставним садржајима; 
– разликује речи које мењају облик 
(именице, заменице, придеви, бројеви, 
глаголи) и уочи оне које су увек у истом 
облику; 
– одреди основне реченичне чланове; 
– разликује врсту речи од службе речи у 
реченици; 
– поштује и примени основна 
правописна правила; 
– правилно пише сва три модела 

9. Лав Николајевич Толстој: Врабац и ласте/Два мраза 
10. Драган Алексић: Позориште на небу 
11. Весна Алексић: Детективско срце 
12. Ханс Кристијан Андерсен: Ружно Паче – читање у наставцима 
Драмски текстови  
1. Гвидо Тартаља: Подела улога 
2. Љиљана Крстић: Кад пролеће дође 
3. Дејан Алексић: Слава  
Научнопопуларни и информативни текстови  
(из књига, енциклопедија и часописа за децу) 
● о нашим знаменитим књижевницама, сликаркама и 
научницама;  
● о природним лепотама и културним знаменитостима Србије; 
● о занимљивим пределима, народима, обичајима у свету 
● бонтон. 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Милован Данојлић: Избор из поезије за децу 
2. Драган Лукић: Избор из поезије за децу 
3. Јасминка Петровић: О дугмету и срећи 
4. Рене Гијо: Бела Грива 
5. Ерик Најт: Леси се враћа кући  
6. Александар Поповић: Пепељуга  
ДОПУНСКИ ИЗБОР 
(са наведеног списка или по сопственом избору бирају се три дела) 
1. Избор драмских текстова за децу 
2. Бранко V. Радичевић: Песме о мајци 
3. Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка/Очаране наочаре 
4. Горан Петровић: Разлике 
5. Едмондо де Амичис: Срце 
6. Јохана Шпири: Хајди 
7. Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак) 
8. Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа 
9. Златко Васић: Чаробно путовање 
10. Урош Петровић: Мартинина велика загонетна авантура 
11. Гордана Тимотијевић: Сличице/Владимир из чудне приче 
12. Угљеша Шајтинац: Чарна и Несвет 
13. Момо Капор: Сања 
14. Весна Алексић: Брљиво срце 
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управног говора; 
– употреби основне облике усменог и 
писменог изражавања: препричавање, 
причање и описивање; 
– употреби речи истог облика, а 
различитог значења, као и речи истог 
значења, а различитог облика;  
– препозна значење речи и 
фразеологизама који се употребљавају у 
свакодневној комуникацији;  
– напише разгледницу, честитку, 
приватно писмо; 
– прилагоди језички израз 
комуникативној ситуацији – формалној и 
неформалној;  
– повеже информације исказане у 
линеарном и нелинеарном тексту и на 
основу њих изводи закључак; 
– правилно структурира текст; 
– учествује у предлагању садржаја и 
начина рада 
 

Књижевни појмови: 
– шаљива народна песма, 
– прича о животињама,  
– особине народне епске песме,  
– приповетка, 
– роман за децу,  
– персонификација,  
– опис природе и ликова,  
– приповедање у 1. и 3. лицу,  
– сукоб драмских лица. 

 
 
 
 

ЈЕЗИК 
Граматика и правопис 

 

Речи које у писању и говору мењају облик; речи које не мењају 
облик (без именовања врста непроменљивих речи). 
Реченица и реченични чланови (субјекат, предикат, објекат, 
прилошке одредбе). 
Појам субјекта; различите врсте речи (именице и личне заменице) 
у функцији субјекта; изостављени субјекат. 
Појам предиката (глаголски предикат). 
Појам објекта (именице у функцији објекта). 
Прилошке одредбе за време, место и начин. 
Речи и групе речи у функцији субјекта, објекта и прилошких 
одредаба; придев уз именицу у служби атрибута у оквиру групе 
речи која има службу субјекта или објекта. 
Управни говор (трећи модел).  
Велико слово:  
имена становника држава и насеља; називи улица и тргова;  
имена из уметничких дела – примери из обрађених дела (нпр. 
Ружно Паче...);  
устаљена и посебно наденута имена животиња;  
називи институција, предузећа и установа, манифестација;  
устаљена имена историјских догађаја и личности (усклађено са 
предметом Природа и друштво). 
Речца ли; скраћени упитни облик је ли (је л’) према узрочном 
везнику јер. 
Предлог са уз заменице (нпр. са мном, с њом и сл.). 
Писање вишечланих бројева. 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања: препричавање 
текста у целини и по деловима (по датом плану); причање у 
дијалошкој форми (уношење дијалога, управног говора у структуру 
казивања); описивање односа међу предметима, бићима и 
појавама; описивање природе, личности, књижевних ликова и сл. 
Речи истог облика, а различитог значења; речи истог значења, а 
различитог облика (на примерима књижевних текстова); устаљени 
језички изрази. 
Разгледница, честитка, писмо.  
Књижевни и други текстови (линеарни и нелинеарни) у функцији 
унапређивања језичке културе. 
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско 
приказивање драмског/драматизованог текста и сл. 
Правописне вежбе: диктат; управни говор (сва три модела); 
наводници; велико слово; заменица Ви из поштовања; спојено и 
одвојено писање речи (речца ли, предлог са, вишечлани бројеви). 
Језичке вежбе: допуњавање реченица предикатом у садашњем, 
прошлом и будућем времену; проширивање реченица; укрштене 
речи; асоцијације. 
Лексичко-семантичке вежбе: одређивање значења устаљених 
израза; састављање речи на основу датог почетног и последњег 
слова; допуњавање низа речима које су повезане са датом речју.  
Два школска писмена задатка – један у првом и један у другом 
полугодишту. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе и учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 
основну усмену и писану комуникацију и да стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и 
према сопственом језику и културном наслеђу. 
Четврти 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– поздрави и отпоздрави, 
примењујући једноставнија 
језичка средства; 
– представи себе и другог; 
– разуме једноставнија питања 
личне природе и одговара на 
њих; 
– поставља једноставнија питања 
личне природе; 
– у неколико једноставнијих 
везаних исказа саопшти 
информације личне природе о 
себи и другима водећи рачуна о 
приватности и поверљивости; 
– разуме и саопшти једноставне 
исказе који се односе на права 
детета; 
– разуме једноставнија упутства, 
налоге и упозорења и реагује на 
њих; 
– саопшти једноставнија упутства, 
налоге и упозорења уз 
одговарајуће образложење; 
– разуме позив на заједничку 

 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Zdravstvuй/те! Привет! Доброе утро! Dobrый denь! Dobrый вечер!  
Skolьko лет, skolьko зим! Сто лет tebя не видел!  
Добро požalovatь! Как дела? Očenь 
хорошо/хорошо/normalьno/ничего/не očenь/плохо.  
Что нового? Vsё normalьno!  
Как poživaešь? Неплохо. Vsё хорошо.  
До завтра! До встречи! До skoroй встречи! До svidaniя! Пока! 
Spokoйnoй ночи!  
Tanя, peredaй привет Насте! Хорошо, передам. Счастливо! 
Счастливого пути! Всего доброго! Proщaйte! 
Упитне заменице и прилози. 
Заповедни начин другог лица једнине и множине. 
(Интер)културни садржаји:  
Формално и неформално поздрављање; поштовање основних 
норми учтивости 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ И 
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 
 

Menя зовут Борис. Я – Nadя. Как tebя/его/eё зовут? Как tvoя/его/eё 
familiя? Moя familiя Петров.Tы откуда? Я из Сербии, из Белграда. А 
tы откуда? Я из России, из Moskvы. 
Tы hodišь в школу? Да, я в četvёrtom классе. У menя 
брат/сестра/мама/папа/дедушка/бабушка/подруга/друг/tёtя/dяdя. 
Как зовут твоего брата? Как зовут tvoю маму? Кто эto? Эto Маша, а 
эto Наташа. А эto мои родственники. Эto Mariя Петровна. Она moя 
učitelьnica. Эto moй друг. Его зовут Ženя. Ženя – эto Лена, moя 
подруга. Skolьko тебе/ему/eй лет? Мне desяtь лет. А тебе skolьko 
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активност и реагује на 
одговарајући начин; 
– упути позив на заједничку 
активност; 
– разуме кратке и једноставније 
молбе и реагује на њих уз 
одговарајуће образложење; 
– упути кратке и једноставније 
молбе;  
– искаже и прихвати захвалност и 
извињење на једноставан начин; 
– разуме једноставније исказане 
честитке и одговори на њих; 
– упути једноставније честитке; 
– разуме и, примењујући 
једноставнија језичка средства, 
наведе најуобичајеније 
активности које се односе на 
прославе рођендана и празника; 
– именује бића, предмете и места 
из непосредног окружења; 
– разуме једноставније описе 
бића, предмета и места;  
– опише бића, предмете и места у 
неколико везаних једноставнијих 
исказа; 
– разуме свакодневне исказе у 
вези са непосредним потребама, 
осетима и осећањима и реагује 
на њих; 
– изрази основне потребе, осете 

лет? Мне тоже desяtь лет. Ему два года. Skolьko лет tvoeй бабушке? 
Eй сорок devяtь лет. 
Личне заменице: я, tы, он, она, оно; mы, vы,они. 
Присвојне заменице: moй, tvoй, наш, ваш. 
Неодређеноличне реченице. 
Безличне реченице с глаголом зовут. 
Употреба упитних заменица кто, что (номинатив). 
Показни прилог эto. 
Основни бројеви 1−100. 
Редни бројеви 1−30 (рецептивно). 
Спојивост бројева с именицама (1 год, 2 года, 5 лет). 
(Интер)културни садржаји:  
Препознавање најуочљивијих сличности и разлика у начину 
упознавања, представљања, размене личних података код нас и у 
Русији. Руска лична имена, имена по оцу, надимци. 

 
 
 
 
 

РАЗУМЕВАЊЕ И ИСКАЗИВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИЈИХ УПУТСТАВА, 

НАЛОГА И УПОЗОРЕЊА 

Борис, daй мне, požaluйsta, книгу. Požaluйsta. Вот, vozьmi! Спасибо. 
Не за что. Daй/те мне ручку, požaluйsta! Осторожно! Там опасно! 
Slušaй! Slušaй/те vnimatelьno! Не razgovarivaй/те! Тихо! Смотри/те! 
Посмотри/те! Не кричи/те! Otkroй/те, zakroй/те учебник/и, dverь, 
tetradь, окно, учебник! Скажи/те, где tvoй/ваш дом? Не 
smeйsя/smeйtesь! Покажи/те на карте столицу Сербии! 
Переведи/те sleduющie predloženiя!  
Заходи! Vstanь/те! Sadisь! Otvetь/те на voprosы! Повтори/те за 
mnoй! Положи ручку на стол! 
Raskrasь! Иди sюda! Позвони мне, požaluйsta! Напиши! Narisuй! Не 
zabudь/те! Budьte dobrы! Lюbite друг друга! Priяtnogo аппетита! 
Peredaй/те привет Лене! 
Заповедни начин другог лица једнине и множине. 
Модалне речи (požaluйsta, спасибо). 
(Интер)културни садржаји:  
Поштовање основних правила учтивости.  
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и осећања једноставнијим 
језичким средствима; 
– разуме једноставнија 
обавештења о положају у 
простору и реагује на њих; 
– тражи и пружи једноставнија 
обавештења о положају у 
простору; 
– разуме и саопшти једноставније 
исказе који се односе на 
хронолошко и метеоролошко 
време; 
– разуме једноставније исказе 
којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и 
реагује на њих; 
– тражи и даје једноставнија 
обавештења која се односе на 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање;  
– разуме једноставније исказе за 
изражавање интересовања, 
допадања/недопадања и реагује 
на њих; 
– изражава 
допадање/недопадање уз 
најједноставније образложење; 
– тражи најједноставније 
образложење 
допадања/недопадања; 
– разуме једноставније текстове у 
којима се описују радње и 
способности у садашњости;  

 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Davaй/еу поедем на эkskursiю! Поедем!  
Davaй/те poйdёm в парк! Poйdёm!  
Zaйdёm в ресторан poobedatь!  
Davaй/те igratь в футбол/в жмурки/в prяtki!  
Davaйte поговорим! Davaйte načnёm! Тихо!  
Пошли! Gotovы? Я не готов.  
Davaйte petь! Davaйte spoёm песенку! Я не могу, у menя 
грипп/ангина.  
Možešь (ли) tы tancevatь вместе с нами? К sožaleniю не могу.  
Я хочу priglasitь вас в гости!  
Davaй вместе delatь уроки!  
Юra, davaй katatьsя на роликах! Davaй! 
У menя denь roždeniя, приходи ко мне! Извини, к sožaleniю не могу. 
Ничего! Хорошо!  
Заповедни начин – 1. лице множине; 2. лице једнине и множине. 
Рекције глагола igratь (во что, на čёm) katatьsя (на čёm). 
Конструкције за изражавање посесивности: у + ген. личних 
заменица и именица (у menя, у tebя, у neё, у него у нас, у вас, у них; 
у Ивана, у Irinы). 
Упитне реченице без упитних речи (с речцом ли). 
(Интер)културни садржаји:  
Прикладно позивање и прихватање/одбијање позива; прослава 
рођендана, игре, забава и разонода. 

 
 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

Budьte dobrы/lюbeznы. Я прошу вас/tebя otvetitь на вопрос. 
Можно? Нет, nelьzя.  
Vы могли bы эto sdelatь? Не можете/možešь ли vы/tы эto sdelatь? Я 
tebя očenь прошу и daю честное слово, что... Спасибо. 
Bolьšoe/огромное спасибо. Ничего. Не за что. Спасибо от vseй 
души/от всего сердца.  
Спасибо брату, что не оставил menя. Blagodarю вас.  
Pozvolьte мне podaritь Вам...  
Vы očenь lюbeznы. 
Я рад/рада, что vы пришли к нам. Извините, можно мне 
sprositь/uznatь/zadatь/poprositь/vыяsnitь/polučitь... 
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– размени информације које се 
односе на дату комуникативну 
ситуацију;  
– опише радње и способности у 
садашњости користећи 
једноставнија језичка средства  
– разуме и саопшти једноставније 
исказе који се односе на бројеве, 
количине и цене; 
– учествује у предлагању 
садржаја и начина рада. 

Извините/простите за опоздание. Ничего. Заходи.  
Извини, можно vzяtь tvoю ручку? Да, конечно. Нет, мне ручка 
нужна. Да, požaluйsta.  
Простите, я не хотел/а. Мне žalь. Мне stыdno. Ладно, не pereživaй. 
Рекција глагола blagodaritь (кого за что).  
Предикатив можно, žalь, nelьzя, stыdno... 
Инфинитив. 
Заповедни начин фреквентних глагола. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји: 
Правила учтиве комуникације. 

 
 
 
 
 
 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И ДРУГИХ 
ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

Pozdravlяю вас/tebя с праздником! Я želaю вам/тебе zdorovья, 
sčastья, успехов...  
С dnёm roždeniя! Pozdravlяю от души! Želaю тебе sčastья! С 
Masleniceй! Pustь Масленица дарит вам добро!  
С Novыm годом! Pustь Novый год приносит tolьko sčastьe! С Novыm 
sčastьem!  
С Рождеством! С Novыm годом и Рождеством!  
С Dnёm zaщitnika отечества!  
С Vosьmыm марта! Эto подарок dlя tebя.  
Спасибо! Счастливо! Удачи! Всего хорошего! 
Глаголи pozdravlяtь и želatь. 
Садашње време фреквентних глагола. 
Заповедни начин трећег лица једнине и множине употребом речце 
pustь или puskaй. 
Редни бројеви 1−30 (рецептивно). 
(Интер)културни садржаји:  
Најзначајнији празници и догађаји и начини 
обележавања/прославе. 
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ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

Кто эto? Эto moй друг Борис. Он vыsokiй, а я nizkiй. У него короткие, 
svetlыe volosы, а у menя dlinnыe и tёmnыe. На nёm футболка и 
džinsы. Футболка красного цвета.  
Эto moя подруга Наташа. У neё bolьšie,синие глаза. Она krasivaя 
девочка. Откуда она приехала? Из kakoй stranы, из какого города? 
Она приехала из Сербии, из Белграда. Белград – столица Сербии.  
А он? Он из России, из Moskvы. Москва bolьšoй, krasivый город. Кто 
на эtoй фотографии? 
Эto Новак Џокович, serbskiй теннисист, pervaя ракетка мира.  
Кто написал „Сказку о rыbake и rыbke”? Russkiй poэt Александр 
Сергеевич Пушкин.  
Что эto? Эto ручка. Эto ручки. Какого цвета? Zelёnogo.  
Эto moй дом. Он malenьkiй. Эto moя комната. Она nebolьšaя и 
svetlaя.  
Kakaя у вас segodnя погода? У нас horošaя погода. Светит солнце. 
На улице тепло.  
На улице холодно. Idёt снег. 
Упитне заменице и прилози. 
Показне заменице и заменички прилози. 
Придеви. Род, број и слагање с именицама. 
Антоними.  
Множина именица. 
Конструкције за изражавање посесивности: у+ген. личних 
заменица и именица (у menя, у tebя, у neё, у него у нас, у вас, у них; 
у Саши, у Маши). 
Присвојне заменице: moй, tvoй; наш, ваш. 
Непроменљиве заменице за изражавање припадности трећем 
лицу: его, eё; их. 
(Интер)културни садржаји:  
Познате личности из области спорта, глуме, музике, књижевности, 
историје; градови Србије и Русије. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

Что с toboй? Мне плохо. Я плохо sebя čuvstvuю. У menя болит зуб. 
Почему tы мне не сказала об эtom? Я očenь на tebя seržusь.  
Как я рад (рада), что tы zdesь!  
Как я рад (рада) за tebя! Спасибо. 
Не volnuйsя! Vsё будет хорошо!  
Не rasstraivaйsя!  
Безличне реченице. 
Заповедни начин (друго лице једнине и множине). 
(Интер)културни садржаји:  
Правила учтиве комуникације. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ 

Наша школа nahoditsя напротив bolьnicы. 
Где tvoй класс? На первом (втором) эtaže. Rяdom с aktovыm залом. 
V школе estь stolovaя? Estь, на первом эtaže.  
Где библиотека? Идите prяmo, vtoraя dverь слева − эto библиотека.  
На kakoй улице tvoй дом? На улице Лермонтова, дом 2. 
Я живу в odnoэtažnom доме. За моим домом − krasivый сад. 
Где moй пенал? Он упал под стол. Посмотри, вон там, под столом. 
Извините, как proйti к театру? Идите prяmo, потом поверните 
направо. С levoй storonы здание театра. 
Предлошко-падежне конструкције за изражавање просторних 
односа (в шкафу, под столом, на стуле...). 
Садашње време фреквентних глагола.  
Употреба глагола stoяtь и ležatь. 
Упитни прилози за место и правац: где, куда. 
Прилози за место и правац: там, zdesь, туда, sюda, направо, 
налево, prяmo, слева, справа. 
Глаголи кретања (рецептивно): идти/hoditь; ehatь/ezditь. 
(Интер)културни садржаји:  
Култура становања: село, град. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Какое segodя число? 3-е марта. 
Какого числа Denь učitelя? 5-го oktяbrя. 
Kotorый час? Skolьko времени? Pяtь минут desяtogo. 
Во skolьko načinaetsя četvёrtый урок? Načinaetsя в 5 часов, 
zakančivaetsя без pяtnadcati 6. 
Когда tы vstaёšь? Когда хожу в школу, я vstaю в polvosьmogo. V 
poldevяtogo načinaetsя pervый урок. После второго урока у нас 
bolьšaя перемена − pяtnadcatь минут. 
После školы я хожу на тренировку по баскетболу. Тренировка 
načinaetsя в 3 часа.  
Первое полугодие načinaetsя в sentяbre,zakančivaetsя в яnvare. 
23-го fevralя отмечаем Denь zaщitnika отечества.  
Moй lюbimый праздник − Пасха. V эtom году Пасха будет в апреле.  
Мне пора, тренировка načinaetsя через 10 минут. 
Садашње време повратних глагола (načinaetsя, zakančivaetsя).  
Безличне реченице.  
Основни бројеви 1−100. 
Редни бројеви 1−30 (рецептивно). 
Време по часовнику (рецептивно). 
Предикатив: пора 
Слагање именице час с бројевима до 12. 
(Интер)културни садржаји:  
Конвенције у писању/изговору датума; конвенције у саопштавању 
времена; радна недеља и викенд. 

 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

У кого estь домашнее задание? У menя нет домашнего zadaniя, я 
zabыl/zabыla sdelatь его, к sožaleniю.  
Что segodnя у tebя на обед? У menя segodnя šnicelь и kartofelь-фри. 
Čьi эto сумки? Твои? Нет, эto сумки моего брата. Он уезжает на 
море. 
Присвојни придеви и заменице. 
Упитно-присвојна заменица: čeй, čья, čьё, čьi. 
Конструкције у + ген. за изражавање посесивности (у menя, у tebя, 
у neё...) estь/нет. 
Упитни искази с упитном речју. Интонација. 
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(Интер)културни садржаји:  
Породица, пријатељи, однос према својој и туђој имовини. 

  
 
 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА И 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

Как nazыvaetsя tvoя lюbimaя сказка? Moя lюbimaя сказка − Konёk 
gorbunёk.  
Tы lюbišь mulьtfilьmы? Да, očenь. А komiksы lюbišь? Нет, не očenь. 
Komiksы мне не nravяtsя. 
У tebя estь lюbimaя книга? Да, мне očenь ponravilasь книга 
„Obratnaя сторона lunы”, эto moя lюbimaя книга. 
Moё lюbimoe место в Белграде − Калемегдан. А tvoё? Мне nravitsя 
Улица Knяzя Михаила, lюblю gulяtь по neй. 
Tы lюbišь tancevatь?Нет, не očenь. 
Я obožaю баскетбол. Три раза в nedelю хожу на тренировки. 
Безличне реченице. Мне nravitsя.../Мне не nravitsя... 
Негација (нет и не). 
Садашње време глагола lюbitь. 
(Интер)културни садржаји:  
Интересовања, хобији, храна, пиће. 

 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

Что delaюt твои druzья? Максим помагает Ире sdelatь домашнее 
задание. Petя разговаривает по mobilьnomu телефону.  
Почему Наташа плачет? Не znaю.  
Tы šutišь? Нет, не шучу.  
Что tы delaešь? Я пишу novogodnюю otkrыtku своему dvoюrodnomu 
брату.  
Segodnя у menя denь roždeniя. У menя bolьšoй торт и много 
подарков.Segodnя вечером у menя вечеринка. 
Obыčno у нас на обед bulьon, картошка и mяso. Что у tebя segodnя 
на обед? 
Segodnя у нас обед готовит папа. Mы с sestroй ему помогаем.  
Как я рад! Segodnя moй lюbimiый праздник! Denь zaщitnika 
отечества. 
Moй дедушка živёt в деревне недалеко от Moskvы. У него 
derevяnnый дом.  
Садашње време фреквентних глагола. 
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Упитне реченице с упитним речима. 
Упитне реченице без упитних речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји:  
Породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне 
активности; обичаји и начин живљења људи. 

  
 
 

 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА, КОЛИЧИНЕ И 
ЦЕНА 

Segodnя moй pervый denь в novoй школе. 
Sentяbrь − devяtый mesяc в году. 
Mы živёm в dvadcatь первом веке. 
Skolьko у вас предметов в школе? У menя devяtь предметов. 
Вторник − vtoroй denь недели. 
Skolьko тебе лет? Мне 13 лет. А твоему брату? Брату 8 лет. 
Kakoй у tebя рост? Метр pяtьdesяt.  
Daйte мне, požaluйsta килограмм яblok. Skolьko с menя? 50 rubleй. 
Извините, skolьko стоит tetradь? 30 rubleй. 
Основни бројеви до 100. 
Редни бројеви 1−30 (рецептивно). 
(Интер)културни садржаји: 
Друштвено окружење, валута. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– прочита, запише и упореди природне бројеве 
и прикаже их на бројевној правој; 

– одреди месну вредност цифре; 
– изврши четири основне рачунске операције у 

скупу N0; 
– састави израз, израчуна вредност бројевног 

израза и примени својства рачунских 
операција; 

– реши једначине и неједначине и провери тачност 
решења; 

– реши проблемски задатак користећи бројевни 
израз, једначину или неједначину; 

– процени вредност израза са једном рачунском 
операцијом; 

– одреди вишеструке декадне јединице најближе 
датом броју; 

– прочита и запише разломке облика  (m, n ≤ 

10); 
– упореди разломке облика са једнаким 

бројиоцима или 
имениоцима; 

– сабере и одузме разломке са једнаким 

 
 
 
 
 
 

 
БРОЈЕВИ 

Скуп природних бројева са нулом. Декадни 
систем записивања бројева. Месна вредност 
цифре. 
Својства скупа природних бројева. Сабирање и 
одузимање (писмени поступак). Множење и 
дељење (писмени поступак). 
Својства рачунских операција (изражена формулама). 
Изрази са више операција (бројевни изрази и изрази са 
променљивом). 
Једначине и неједначине у скупу N0. 

Разломци облика  (m, n ≤ 10). 

Упоређивање разломака са једнаким бројиоцима. 
Једнакост разломака. 
Сабирање и одузимање разломака са једнаким имениоцима. 
Децимални запис броја са две децимале. 
Сабирање и одузимање децималних бројева. 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Квадар и коцка. 
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имениоцима; 
– запише резултат мерења дужине децималним 

бројем са највише две децимале; 
– сабере и одузме децималне бројеве са највише 

две децимале; 
– чита, користи и представља податке у табелама 

или графичким дијаграмима; 
– формира низ на основу упутства; 
– реши задатак применом различитих начина 

представљања проблема; 
– именује елементе и опише особине квадра и 

коцке; 
– црта мреже и прави моделе квадра и коцке; 
– препозна сликовну представу изгледа тела 

посматраног са различитих страна; 
– прочита, упореди и претвори јединице за 

мерење површине и запремине; 
– израчуна површину квадрата и правоугаоника; 
– израчуна површину и запремину квадра и коцке; 

реши проблемске задатке у контексту мерења. 

 
 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење површине (m2, dm2, cm2, mm2, km2, ha, a). 
Површина квадрата и правоугаоника. 
Површина квадра и коцке. 

Мерење запремине (m3, dm3, cm3, mm3). 
Запремина квадра и коцке. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и 
развијање способности за одговоран живот у њему 
Четврти 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– одреди положај и границу Србије, 

положај главног града и већих 

насеља на географској карти Србије; 

– одреди положај и именује природне и 

друштвене објекте на 

географској карти Србије; 

– повеже различите природно- 

географске карактеристике Србије 

са размештајем становништва, 

изгледом насеља и делатностима 

људи; 

– уважава националну и културну 

разноликост као основу за 

суживот свих грађана Републике 

Србије; 

– представи знамените личности, 

културна добра и природне 

лепоте по којима је Србија 

препознатљива у свету; 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОЈА 
ОТАЏБИНА – 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

 
 
 
 
 
 
 

Природне и 
друштвене 

одлике 
Србије 

Положај, територија, граница и симболи Србије (грб, 
застава и 
химна) и национална валута. 
Природне карактеристике Србије – рељеф, 
воде, шуме. 
Типичне, ретке и угрожене врсте биљака и животиња 
– значај и 
заштита. 
Национални паркови Србије. 
Друштвене карактеристике Србије 
(становништво, насеља и 
делатности). Грађани Србије (права и обавезе, 
демократски односи 
и интеркултуралност). 
Привредне карактеристике Србије (природни 
ресурси и делатности 
у различитим крајевима). 
Одржива употреба природних ресурса (извори 
енергије, чиста 
вода, чист ваздух, плодно земљиште, руде, 
разноврсност биљног и 
животињског света). 
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– у дискусији даје предност 

коришћењу локалних производа, 

производа направљених од 

рециклираних материјала, као и 

коришћењу обновљивих природних 
ресурса; 

повеже промене у изгледу свог 
тела и понашања са одрастањем; 
–планира своје дневне 
активности и време проведено уз 
ИКТ уређаје; 
–затражи помоћ уколико се суочи 
са непримереним садржајима у 
дигиталном окружењу; 
–идентификује и самостално 
раздваја смеше просејавањем, 
одливањем, цеђењем и 
испаравњем; 
–испита електричну 
проводљивост материјала 
помоћу једноставног струјног 
кола; 
–наведе примере штедљивог 
коришћења електричне 
енергије; 
–наведе примере употребе 
магнета у свакодневном животу; 
- наведе примере 
превенције и заштите од 
пожара; 
– прикаже хронолошки на 
ленти времена значајне 

Човек – природно и 
душтвено биће 

Човек – природно, друштвено и свесно биће. 
Физичке промене у пубертету. Дигитална 
безбедност и последице прекомерног коришћења 
информационо- комуникационих технологија; 
непримерени садржаји. 

 
 
 
 
 

 
Материјали 

Смеше (течности, храна, земљиште, ваздух). 
Раздвајање састојака смеше (просејавање, 
одливање, цеђење, испаравање). 
Наелектрисавање предмета од различитих 
материјала. Електрична проводљивост – 
проводници и изолатори. Рационална 
потрошња електричне енергије и правилно 
руковање електричним апаратима у 
домаћинству. 
Магнетна својства материјала (природни магнети, 
могућност намагнетисавања тела и својства које тада 
испољавају). 
Запаљиви материјали (ознаке за запаљиве 
материјале). Ваздух – кисеоник као чинилац 
сагоревања. 
Опасност и заштита од пожара. 

 

 
Прошлост Србије 

Живот у далекој прошлости (долазак Словена на 
Балканско 
полуострво, области које су Срби населили; 
начин живота). 
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историјске 
догађаје и личности; 
– опише начин живота људи 
кроз време користећи 
различите 
изворе информација; 

– представи ток и резултате 
истраживања (писано, 
усмено, помоћу 
ленте времена, презентацијом 
и/или цртежом и др.); 
– пронађе и одабере потребне 
информације из различитих 
извора 
(писаних, сликовних, дигиталних); 
– повеже резултате рада са 
уложеним трудом; 
– сарађује са другима у групи 
на заједничким активностима; 
учествује у друштвено-корисним 
акцијама уз подршку одраслих. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

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

– изражава замисли, интересовања, сећања, 
емоције и машту традиционалним 
ликовним техникама; 

– користи амбалажу и предмете за 
једнократну употребу у стваралачком 
раду; 

– примени, у стваралачком раду, основна знања о 
композицији; 

– користи одабрана уметничка дела и визуелне 
информације као подстицај за стваралачки 
рад; 

– тумачи једноставне знаке, симболе и садржаје 
уметничких дела; 

– разговара о значају одабраног уметника, 
уметничког дела, споменика и музеја; 

– учествује у планирању и реализацији 
ликовног пројекта или радионице; 

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

 
 

КОМПОЗИЦИЈА 

Елементи композиције – облик, боја, линија, текстура, светлина 
(валер). 
Положај елемената у композицији – хоризонтални, вертикални, 
дијагонални. 
Материјали и технике – графитна оловка, туш и четка, туш и перо, 
акварел, гваш, темпере, фротаж, колаж, деколаж, асамблаж, меки 
материјали. 

 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Хералдика – застава, грб, печат. 
Пиктограми. 

Споразумевање сликом. 

 
НАСЛЕЂЕ 

Споменици природе и споменици културе у Србији. Археолошки 
локалитети, замкови и утврђења, манастири, музеји. 

Познати уметници и најзначајнија дела. 

СЦЕНА Сценографија за позориште, филм и телевизију. Елементи 
сценографије. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– опише своја осећања у вези са слушањем музике; 
– препознаје народну и уметничку музику; 
– опише улогу музике у медијима; 
– разликује инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 
– повеже карактер дела са избором инструмента 

и елементима музичкe изражајнoсти; 
– уочи контраст и понављање у музичком делу; 
– пева и свира по слуху и са нотног текста песме 

различитог садржаја и расположења; 
– примени изражајне музичке елементе; 
– осмисли и изведе једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу; 
– осмисли музички одговор на музичко питање; 
– осмисли једноставну мелодију на краћи задати 

текст; 
– изабере одговарајући музички садржај (од 

понуђених) према литерарном садржају; 
– поштује договорена правила понашања при 

слушању и извођењу музике; 
– коментарише своје и туђе извођење музике; 
– самостално или уз помоћ одраслих 

користи предности дигитализације: 
– учествује у школским приредбама и 

манифестацијама. 

 
 
 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Композиције различитог карактера. 
Елементи музичке изражајности (инструмент, глас, мелодијска 
линија, темпо, ритам, динамика). 
Вокална и инструментална музика (композиције домаћих и 
страних композитора). 
Дела фолклорне традиције српског и других народа. 
Музичка прича. 
Музика у служби других медија. Музички 
бонтон. 
Музика и здравље. 

 
 
 
 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Музичке игре (дидактичке). 
Певање песама 
различитог садржаја и карактера по слуху. 
Певање и свирање песама из нотног текста. 
Свирaњe пeсaмa пo слуху нa дечјим инструмeнтимa и/или на 
другим инструментима. 
Народни инструменти нашег и других народа. Музичке 
драматизације. 
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим инструментима 
и на алтернативним изворима звука. 
Динамика (крешендо, декрешендо). Темпо 
(Andante. Moderato. Allegro). 
Боја (различити гласови и инструменти). 
Трајање (цела нота и пауза. нота четвртине са тачком). 
Савладавање тонске висине и солмизације у обиму це1-це2. 
Тактирање у 3/4 и 4/4 такту. 
Це-дур лествица. 
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Репетиција, прима и секонда волта. 

 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Једноставна ритмичка и мелодијска пратња. Музичка 
питања и одговори и музичка допуњалка. 
Звучна прича на основу познатих музичких садржаја, звучне 
ономатопеје и илустрације на краћи литерарни текст (учење у 
контексту). 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. Креирање 
мелодије на одабрани текст. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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

Четврти 
108 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– примени општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 
– правилно држи тело; 
– самостално коригује неправилно држање; 
– правилно подиже, носи и спушта терет; 

изведе кретања, 
вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 
– користи терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања на вежбалиштима; 
– поштује мере безбедности током вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 
– поштује и примени правила игре; 
– навија и бодри учеснике у игри на начин којим 

никога не вређа; 

 
 
 
 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге са реквизитима и без реквизита. 
Вежбе за развој покретљивости са реквизитима и без реквизита. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге. 
Вежбе за развој координације. 
Национална батерија тестова за праћење физичког развоја и 
моторичких способности. 
Моторичке вештине и игре у развоју моторичих способности 

 
 
 
 
 
 

 
МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 
 

Атлетика 

Технике трчања. Истрајно 
трчање. 
Скок удаљ згрчном техником. Бацање 
лоптице из залета. 
Скок увис прекорачном техником. Тробој. 

 
 
 

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји 
Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. 
Прескоци и скокови (прескок разношка). 
Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе са променама висова и 
упора. Вежбе равнотеже на шведској клупи и ниској греди. 
Проширени садржаји Вежбе на 
тлу: 
– летећи колут из места. 
– састав. 
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– прихвати победу и пораз као саставни део игре 
и такмичења; 

– уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања; 

– прати промене у сопственој тежини и висини; 
– сагледа резултате физичких спoсобности; 
– препозна здравствено стање када не треба да 

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

– уредно одржава простор у коме живи и борави; 
– увиди значај правилне исхране за вежбање; 
– повеже различита вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; 
– препозна лепоту покрета и кретања; 
– користи научена вежбања у рекреацији 

породице; 
– правилно реагује у случају повреде у школи; 
– вреднује сопствена и туђа постигнућа у 

вежбању; 
учествује у предлагању садржаја и начина рада. 

 Основе 
тимских, 

спортских и 
елементарних 

игара 

Мини–рукомет. 
Футсал – „мали фудбал”. 
Основни елементи кошарке и мини-кошарка. 
Основни елементи одбојке. 
Јаџент. 

 
Плес и ритмика 

Вежбе са вијачом. Вежбе са 
лоптом. Вежбе са обручем. 
Народно коло „Моравац”. 
Народно коло из краја у којем се школа налази. 

Пливање Основна обука пливања.  
Скок на ноге. 

Полигони Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима. 

 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 
 
 

Култура 
вежбања и 

играња 

Основна правила вежбања. Основна 
правила мини- 
– рукомета, футсала, кошарке, мини-кошарке и одбојке. 
Понашање према осталим учесницима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене екипе). 
Чување и одржавање материјалних добара. 
Постављање, склањање и чување справа и реквизита 
неопходних за вежбање. 
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз, толеранција). 
Значај вежбања у породици. 

Вежбање у слободно време. 

 
 

Здравствено 
васпитање 

Правилно држање тела и здравље. 
Значај вежбања за правилан рад срца и плућа. 
Мишићи и зглобови тела. 
Хигијена простора за вежбање. Исхрана и 
вежбање. 
Значај лекарских прегледа за вежбање. 

Поступање у случају повреде 
(обавестити наставника и др.). 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Циљ наставе и учења Пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика 
да знања примене у животу, решавање актуелних проблема из животног окружења, 
самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за 
истраживањем, истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и 
демократију, развој комуникационих вештина. 
Четврти 

До 72 часа 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ЦИЉАНА ЕТАПА 
-Функционално повезује знања, вештине и искустава и мотивација. 
- правилно седи при раду 
зарачунаром 

 
 

АНАЛИТИЧКА ЕТАПА 

– предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак 
-уочава сличности и различитости ради класификовања правилно укључи рачунар, покрене 
програм за цртање,користи одговарајуће алатке овог програма,сачува свој цртеж и 
искључирачунар 

ИСТРАЖИВАЧКА ЕТАПА 
Користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника. 
Придржава се договорених правила. 

 
КОНСТРУКЦИЈСКА ЕТАПА 

-Испитује својстава и особине, веза и узрочно-последичних односа. 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА ЕТАПА 
- Добијене продукт учини видљивим и представи их другима. 

 
РЕФЛЕКСИВНО- 

ОЦЕЊИВАЧКА ЕТАПА 

-повезује резултате учења и рада са трудом. 
- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења 
дигиталних уређаја 

 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Вербално изражава спољашња и унутрашња запажања; 
-Критеријуми за оцењивање су редовност у похађању наставе, заинтересованост и 
активно укључивање у процес наставе.Праћење ће се остваривати систематским 
посматрањем. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разликује примере одговорног и 
неодговорног понашања људи према 
животној средини; 

– се понаша у свакодневним ситуацијама на 
начин који уважава животну средину и 
рационалну потрошњу ресурса; 

– образложи важност информисања о стању 
животне средине и начинима њене 
заштите; 

– аргументује добити од заједничког живота 
људи припадника различитих култура; 

– наведе елементе традиције и културе свог 
народа и покаже интересовање и 
поштовање за друге културе и традиције; 

– образложи значај подршке избеглицама и 
мигрантима да у новој средини сачувају свој 
језик, традицију, културу; 

– наведе примере из свакодневног живота 
којима се илуструје сусретање различитих 
култура; 

– дискутује о томе како непознавање других 
култура утиче на настанак стереотипа, 
предрасуда и дискриминације; 

– препознаје примере прекомерне потрошње; 
– препознаје у медијима поруке које 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други на планети Земљи 

Планета Земља припада свима који на њој живе 
Узајамни утицај природе и човека. 
Потребе појединца и опште добро – задовољавање људских 
потреба без угрожавања будућих генерација. 
Одговоран однос према свету у коме живимо – Мисли глобално 
делуј локално. 
Право на здраву животну средину 
Трећа генерација људских права. Вредности на којима почива 
– право на живот у здравој животној средини; право на одржив 
економски развој; право на рационално коришћење природних и 
енергетских ресурса; право на спречавање свих облика 
загађивања животне средине; право на доступност информација 
о стању животне средине. 

 
 
 
 
 

 
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Култура и традиција 

Култура и традиција 
Материјално и нематеријално наслеђе једне заједнице настало 
под утицајем свих народа који су ту живели и сада живе. 
Културни идентитет 
Неговање традиције и културе сопственог народа и поштовање 
традиције и културе других. 
Мултикултуралност и интеркултуралност 
Живот поред људи других култура или заједнички живот са њима. 
Избеглице и мигранти 
Невољно кретање људи из једне у другу културну заједницу. 
Непознавање других култура као основ за развој стереотипа, 
предрасуда и дискриминације. Уклопити се у нову средину, а 
сачувати свој културни идентитет. 
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подстичу прекомерну потрошњу, 
посебно деце и младих; 

– критички разматра појаву бацања хране и 
расипања воде; 

– процењује важне чињенице о производима 
које купује читајући декларацију и води 
рачуна о односу цене и квалитета; 

– испољи заинтересованост за сарадњу и учешће 
у групном раду; 

учествује у изради плана и реализацији акције, 
њеној промоцији и вредновању. 

Сусретање култура 
Сусретање и прожимање различитих култура без губљења 
културног идентитета. 

 
 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Прекомерна потрошња 

Потрошачко друштво 
Стварне потребе и прекомерна потрошња. 
Неравнотежа – гладни и жедни у свету у којем се храна баца а 
вода расипа. 
Амбалажа важнија од садржаја – гомилање отпада. 
Притисак произвођача – нови модели новог модела. 
Деца – омиљена циљна група произвођача. 
Медији и потрошачка култура 
Поруке медија у подстицању потрошње. Деца у рекламама. 
Права потрошача 
Информације од значаја за потрошаче. Однос 
цене и квалитета производа. 
Права и одговорност потрошача. Заштита 
потрошачких права. 

 
ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Еколошка акција 

Планирање и извођење еколошке акције 
Одређивање циља и израда плана акције. 
Извођење и документовање акције. 
Промоција акције на нивоу школе. Вредновање 
акције. 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
Четврти 
36 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I - УВОД  

1. Дружимо са Богом и 
светима - уводни час  

 

• упознавање ученика са 
садржајима и начином рада 
• ученик ће бити мотивисан 
да похађа часове верске 
наставе 

Когнитивни аспект: 
• стећи основне 
информације о темама 
које ће се обрађивати у 
настави Православног 
катихизиса током четвртог 
разреда 
• уочити какво је његово 
предзнање из градива 
обрађеног у претходном 
разреду школовања 
Афективни аспект : 
• желети да активно 
учествује на часовима 
верске наставе 

• Упознавање са 
садржајем програма и 
начином рада 

Катихизација као 
литургијска делатност- 
заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би 
требало стално да има 
науму да катихеза не 
постоји ради гомилања 
информација ("знања о 
вери"), већ као настојање 
да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз 
слободно учешће у 
богослужбеном животу 
Цркве.  
На почетку сваке 
наставне теме ученике би 
требало упознати са 
циљевима и исходима 
наставе, садржајима по 
темама, начином 
остваривања програма 
рада, као и са начином 
вредновања њиховог 
рада.  
Врсте наставе 
Настава се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (32 
часова) 

II - ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР  
2. Заједница је основ 
живота 
3. Црква је наш избор 
4. Црква је заједница са 
Светом Тројицом 
5. Црква је циљ стварања 
света  
6. Свет изван заједнице са 
Богом 
7. Свет у заједници са Богом  
 

• Пружити ученицима 
неопходно знање да 
постојање света има свој 
циљ - да постане Црква; 
• Развијање свести ученика 
да је све створено да 
постоји у заједници са 
Богом; 
• Указати ученицима на 
значење речи Црква; 
• Развијање свести ученика 
да смо у Цркви позвани на 
живот у заједници. 

Когнитивни аспект: 
• уочити важност 
постојања заједнице 
• уочити разлику између 
Цркве и сваке друге 
заједнице; 
• уочити да је Црква 
слободна заједница у 
којој учествују само они 
који то желе; 
• знати да се они који су у 
заједници са Христом 
називају хришћани и да је 
Црква њихова заједница;  
• знати да се заједница 
Бога, људи и природе 
зове Црква; 
• уочити да изван Цркве 
свет не може постојати 

• Прича "Недостајати" (за 
заједницу као основ живота) 
Т. Телехтон 
• Песма Св. Владике 
Николаја "Заједничарење са 
небом" 
• Одабрани одељци из 
књиге "Из Ја-града у Ти-
град"  
• Одломак из песме "Зимска 
идила" Војислава Илића 
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вечно.  
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
активно учествује у 
животу Цркве 
• бити подстакнут да 
препознаје живот као дар 
Божји; 
• бити подстакнут да 
препознаје Живот Вечни 
као Божји дар.  

 

• практична настава (2 
часа)  
Место реализације 
наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
• Практична настава се 
реализује у цркви - 
учешћем у литургијском 
сабрању;  
Дидактичко методичка 
упутства за реализацију 
наставе 
• Уводне часове требало 
би осмислити тако да 
допринесу међусобном 
упознавању ученика, 
упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, 
али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и 
ставовима из подручја 
Православног катихизиса, 
група располаже. 
• Реализација програма 
требало би да се одвија у 
складу с принципима 
савремене активне 
наставе, која својом 
динамиком подстиче 
ученике на истраживачки 
и проблемски приступ 
садржајима тема. У току 
реализације стављати 

III - ХРИСТОС НАС СВЕ ЗОВЕ  
8. Христос позива Апостоле 
9. Вера основ заједнице  
10. Апостоли позивају свет 
11.Човек само срцем јасно 
види  
12. Христос нас зове 
13. Божић  
 

• Омогућити 
ученицима да уоче да 
Христос зове све људе 
у заједницу са Њим;  
• Указати ученицима 
на значај вере за 
остварење заједнице 
са Богом; 
• Омогућити 
ученицима да се 
упознају са 
новозаветним 
сведочанством о 
Христу и Апостолима. 

Когнитивни аспект: 
• уочити да нас Христос 
позива у лични однос - 
заједницу љубави; 
• увидети да су апостоли 
људи који су слични 
нама; 
• уочити да је вера основ 
заједнице са Богом; 
• увидети да су Апостоли 
позивали људе у 
заједницу љубави са 
Христом;  
• разумети значај 
Христовог оваплоћења 
(рађања); 
• Усвојити текст и 
мелодију песме "Звезда 
се засја"  
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
доживети Христа као 
Личност која нам иде у 
сусрет.  

• Прилагођена и 
препричана новозаветна 
прича о Христовом позиву 
Апостола 
• Новозаветна прича о ап. 
Петру када тоне 
• О делима Апостола 
• "Мали принц", А. С. 
Егзипери - одломци 
• Песма "Звезда се засја" 
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IV - ДИВАН ЈЕ БОГ У 
СВЕТИМА СВОЈИМА  
14. Светитељи - сведоци 
љубави Божје 
15. Свети Сава -путеводитељ 
у живот вечни  
16. Успињање ка Христу 
(опис н.ј - прича о Закхеју) 
17. Свети Симеон 
Богопримац - сусрет са 
Христом 
18. Литургијско путовање 
заједнице свих светих  

 

• Омогућити ученицима да 
уоче да су светитељи наши 
путеводитељи ка Царству 
Божјем; 
• Омогућити ученицима да 
уоче значај жеље за 
остваривање заједнице са 
Богом; 
• Указати ученицима да је 
Литургија заједница свих 
светих са Богом. 

Когнитивни аспект: 
• поступно изграђивати 
свест о томе ко су 
светитељи; 
• увидети да су сви 
позвани да буду 
светитељи; 
• уочити важност 
светитеља као наших 
узора за остваривање 
личног јединства са 
Богом; 
• знати какву важност 
Савине речи и дела имају 
за нас данас; 
• уочити да је за 
остваривање јединства са 
Богом потребна искрена 
жеља; 
• знати да је Литургија 
начин на који сви 
остварујемо заједницу са 
Богом;  
• препознати да у нашу 
заједницу са Богом 
уводимо све оне (и све 
оно) што волимо.  
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
следује светитељима 
Божјим и да буде добар 
човек;  
• бити подстакнут да 
препознаје љубав као 
највећу врлину.  
 

• Прилагођена и 
препричана нека житија 
светих 
• Приче из живота Светога 
Саве  
• Приповест о Светом Сави, 
његовим делима и 
духовним подвизима. 
Указати на неке од 
најважнијих поука из књига 
које је Свети Сава написао 
(Житије Св. Симеона, 
Законоправило, 
Хиландарски типик, 
Студенички типик,) 
• Одломак из књиге 
Михајла Пупина " Са 
пашњака до научењака" 
(одломак у коме се говори о 
нашој вери и Светоме Сави) 
• Прича о Закхеју - 
препричана и прилагођена 
• Празник Сретење 
Господње  
• Св. Владика Николај 
одломак из "Небеске 
Литургије" 

нагласак више на 
доживљајно и 
формативно, а мање на 
сазнајно и 
информативно. 
• Квалитет наставе се 
постиже када се наставни 
садржаји реализују у 
складу са савременим 
педагошким захтевима у 
погледу употребе 
разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава.  
• Имајући у виду захтеве 
наставног програма и 
могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко 
дидактичка решења, 
наставник би требало да 
води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 
извођења наставе - 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, 
склоностима, 
способностима и 
мотивацији ученика. 
• У остваривању 
савремене наставе 
наставе наставник је 
извор знања, креатор, 
организатор и 
координатор ученичких 
активности у наставном 
процесу.  
• Настава је успешно 
реализована ако је 

V - ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 
ЖИВОТА  
19. На путу светости  
20. Усавршавању нема краја 

• Омогућити 
ученицима да схвате 
грех као промашај 
циља;  

Когнитивни аспект: 
• увидети да се грех 
јавља као последица 
одсуства истинске 

• Грех као промашај циља 
• Последице пада у грех 
• Обрада одабраних 
поглавља из књиге "Из Ти-
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21. Пут ка вечности 
22. Хришћанске врлине 
23. Врлинослов - свети нас 
уче  

 

• Пружити ученицима 
могућност да разумеју 
да је самољубље извор 
греха; 
• Омогућити 
ученицима да уоче шта 
су врлине; 
• Указати ученицима 
да врлине 
представљају 
прихватање Божје 
воље; 
• Пружити ученицима 
могућност да примете 
да они управљају 
својом вољом и праве 
личне изборе. 

љубави; 
• уочити да је грех наш 
погрешан избор; 
• увидети шта је 
самољубље и по чему се 
оно разликује од љубави; 
• увидети да без врлина 
нема љубави; 
• уочити да је само 
врлинама могуће 
остварити однос љубави 
са Богом и људима; 
• упознати најважније 
хришћанске врлине; 
• увидети да врлине нису 
човеку дате, већ да се за 
њих треба трудити; 
• увидети да се и врлине 
усавршавају.  
Афективни аспект: 
• бити подстакнут да 
следује светитељима 
Божјим; 
• бити подстакнут да се 
труди да у себи развија 
хришћанске врлине.  

 

града у Небески град" 
• Поуке светих: Григорије С. 
Петров; 
• Васкршња прича дарови 
доброг мудраца Христу 
Спаситељу "Четврти 
мудрац"; 
• Свети Спиридон (прича о 
смирењу); 
• Свети Василије Острошки - 
(прича "Свечев лијек"); 
• Поуке владике Николаја 
• Св. Јустин Ћелијски ("Срна 
у изгубљеном рају" одломак 
из казивања белих срна) 

ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за 
остваривање своје 
личности кроз 
заједничарење са 
ближњима и Тројичним 
Богом који постаје извор 
и пуноћа његовог живота.  
Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности реализације 
наставе и остварености 
задатака и исхода 
наставе) наставник ће 
остварити на два начина: 
• процењивањем 
реакције ученика или 
прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних 
евалуационих листића;  
• провером знања које 
ученици усвајају на часу и 
испитивањем ставова;  
Оцењивање 
Непосредно описно 
оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 
• усмено испитивање; 
• писмено испитивање; 
• посматрање понашања 
ученика;  
Оквирни број часова по 
темама 
Увод - 1 
Црква је наш избор - 7 
Христос нас све зове - 7 
Диван је Бог у светима 
својима - 7 
Значај орлинског живота - 

VI - СА НАМА ЈЕ БОГ  
24.Васкрсење и 
Педесетница  
25. Црква је икона Царства 
Божијег 
26. Црквена уметност - 
одсјај Царства Божијег  

 

• Пружити ученицима 
могућност да разумеју да 
је Црква икона Царства 
Божијег и да смо са Богом 
у најприснијој заједници 
на Светој Литургији;  
• Омогућити ученицима 
да уоче разлику између 
иконе и неке друге 
уметничке слике или 
фотографије; 
• Омогућити ученицима 
да изграде свест о томе да 

Когнитивни аспект: 
• уочити да служењем 
Литургије постајемо 
учесници Царства 
Божијег и сједињујемо се 
са Богом; 
• упознати садржај 
молитве "Царе небески"; 
• увидети да сам изглед 
православног храма 
изображава јединство 
Неба и земље.  

• Педесетница - рођендан 
Цркве; 
• Молитва Царе небески; 
• Кроз одломке из 
јеванђелских текстова, 
допуњене фотографијама 
фресака, приказати 
домострој спасења 
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иконе сведоче будуће 
Царство Божије у 
садашњем веку; 
• Установити обим и 
квалитет знања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса. 

Афективни аспект: 
• код ученика ће се 
развијати жеља за 
очувањем природе; 
• бити подстакнут да 
уреди школски простор 
најуспешнијим радовима;  
• бити подстакнут да и 
наредне године похађа 
часове Православног 
катихизиса; 
• уочити у којој мери је 
напредовао и савладао 
градиво Православног 
катихизиса четвртог 
разреда основне школе.  

7 
Са нама је Бог - 4 
Евалуација - 1+2 
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План наставе и учења за други циклус образовања и васпитања 

Обавезни и изборни предмети за други циклус ОВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А – обавезни наставни 
предмети 

Пети 
разред 

Шести разред Седми разред Осми 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. год Нед. Год. 

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

2 Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 2 72+54 2 72+54 3 108 3 102 

Укупно А 24 918 25 954 28 1008 28 952 

 Б – обавезни изборни наставни 

предмети  

Пети 
разред 

Шести  
разред 

Седми разред Осми 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. год Нед. Год. 

1. Верска настава / Грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

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

Укупно Б 3 108 3 108 3 108 3 102 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности 

 

 

 

Остали облици васпитно -

образовног рада 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

 Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Ваннаставне активности из 

области науке, технике, 

културе, уметности, медија и 

спорта 

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

 Екскурзије До 2 дана годишње 

 

 

Ред. 
број ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27-30* 756-828* 22–24* 792–864* 21–24* 756–864* 21–24* 756–864* 

2. Слободне наставне активности 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава 1 36 1 36 2 36 1 34 
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V разред 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик       - Верска настава      

 Руски језик       - Грађанско васпитање      

 Ликовна култура      - Енглески језик 

 Музичка култура       

 Историја 

 Географија 

 Математика  
 Биологија 

 Техникa  и технологија 

 Информатика и рачунарство 

 Физичко и здравствено васпитање 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Циљ учења Српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски 
језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним 
законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у 
националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних 
дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, 
обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, 
подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, 
морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања 
оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и 
значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској 
култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира 
хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 
ПЕТИ 
180 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- разликује књижевни и некњижевни текст; 
упоређује одлике фикционалне и 
нефикционалне књижевности 

- чита са разумевањем и опише свој 
доживљај различитих врста књижевних дела 

- чита са разумевањем одабране 
примере осталих типова текстова 

- одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту 

- разликује карактеристике народне од 
карактеристика уметничке књижевности 

- разликује реалистичну прозу и прозу 
засновану на натприродној мотивацији 

- анализира елементе композиције лирске 
песме (строфа, стих); епског дела у стиху и у 
прози (делови фабуле 

- поглавље, епизода; стих); драмског дела 

 
 
 

 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 
Лектира 

1. Народна песма: Вила зида град 

2. Народне лирске песме о раду(избор); народне лирске 
породичне песме (избор) 

3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 

4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму 

5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса Шантић: Моја 
отаџбина 

6. Војислав Илић: Зимско јутро 
Милован Данојлић: Шљива/Десанка Максимовић: Сребрне 
плесачице 

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 
Књижевни термини и појмови 
Песник и лирски субјекат. 
Мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске 
песме. 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: катрен; 
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(чин, сцена, појава) 

- разликује појам песника и појам лирског 
субјекта; појам приповедача у односу на 
писца 

- разликује облике казивања 

- увиђа звучне, визуелне, тактилне, 
олфакторне елементе песничке слике 

- одреди стилске фигуре и разуме њихову 
улогу у књижевно-уметничком тексту - 
процени основни тон певања, приповедања 
или драмске радње (шаљив, ведар, тужан и 
сл.) 

- развија имагинацијски богате 
асоцијације на основу тема и мотива 
књижевних дела 

- одреди тему и главне и споредне 
мотиве 

- анализира узрочно-последично низање 
мотива 

- илуструје особине ликова примерима из 
текста 

- вреднује поступке ликова и 
аргументовано износи ставове 

- илуструје веровања, обичаје, начин живота 
и догађаје у прошлости описане у књижевним 
делима 

уважава националне вредности и негује српску 
културноисторијску баштину 

- наведе примере личне добити од 
читања 

- напредује у стицању читалачких 
компетенција 

упореди књижевно и филмско дело, позоришну 
представу и драмски текст 
 

врста стиха по броју слогова (десетерац и осмерац). Одлике 
лирске поезије: сликовитост, ритмичност, емоционалност. 
Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. Врсте ауторске и народне 
лирске песме: описне (дескриптивне), родољубиве 
(патриотске); митолошке, песме о раду (посленичке) и 
породичне. 

 
ЕПИКА 
Лектира 

1. Народна песма: Свети Саво 

2. Народна песма: Женидба Душанова (одломак о 
савладавању препрека заточника Милоша Војиновића) 

3. Еро с онога свијета 

4. Ђевојка цара надмудрила 

5. Милован Глишић: Прва бразда 

6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) 

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

8. Иво Андрић: Мостови 

9. Данило Киш: Дечак и пас 

10. Горан Петровић: Месец над тепсијом (први одломак 
приче "Бели хлеб од претеривања" и крај приче који 
чине одељци "Можеш сматрати да си задобио венац 
славе" и "Мрави су вукли велике трошице тишине") 11. 
Антон Павлович Чехов: Шала 

 
Књижевни термини и појмови 
Писац и приповедач. 
Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу. 
Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља. 
Карактеризација ликова - начин говора, понашање, физички 
изглед, животни ставови, етичност поступака. 
Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка 
(народна и ауторска), новела (народна и ауторска), шаљива 
народна прича. 
Врста стиха према броју слогова: десетерац. 
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ДРАМА 
Лектира 

1. Бранислав Нушић: Кирија 

2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 

3. Љубиша Ђокић: Биберче Књижевни термини и 
појмови Позоришна представа и драма. Чин, појава, 
лица у драми, драмска радња. 
Сцена, костим, глума, режија. Драмске врсте: 
једночинка, радио- драма. 

 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати до 2 дела) 

1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из дела 
Живот и обичаји 
народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци 

3. М. Петровић Алас: У царству гусара (одломци) 

4. Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања 
(одломак) 

5. Избор из енциклопедија и часописа за децу 
 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 

1. Епске народне песме (о Немањићима и Мрњавчевићима - 
преткосовски тематски круг) 

2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче (избор); 
кратке фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, 
загонетке) 

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о изградњи 
склоништа) 

5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија Фина/Краљевић и 
просјак/Доживљаји Тома Сојера 

6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић; Ивана Нешић: 
Зеленбабини дарови (одломци)) 

7. Игор Коларов: Аги и Ема 
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- разликује променљиве речи од 
непроменљивих 

- разликује категорије рода, броја, 
падежа речи које имају деклинацију 

- разликује основне функције и значења 
падежа 

- употребљава падежне облике у складу са 
нормом 

- употребљава глаголске облике у 
складу са нормом 
 
 

8. Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, 
Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан 
Алексић...) 

 
Допунски избор лектире 

(бирати до 3 дела) 

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића) 

2. Стеван Раичковић: Велико двориште (избор)/Мале бајке 
(избор) 

3. Иван Цанкар: Десетица 

4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из античке Грчке 
(избор)/Густав Шваб: Приче из старине 

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона 

7. Корнелија Функе: Господар лопова (одломак) 

8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак) 

9. Владислава Војновић: Приче из главе (избор, осим приче 
Позориште) 

10. Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор)/Кога се тиче 
како живе приче (избор) 

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа (одломак о 
Месечевој краљици) и Едмон Ростан: Сирано де Бержерак 
(одломак о путу на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

 
 
 
 
 

ЈЕЗИК 

 
 
 

Граматика 
(морфологија, 

синтакса) 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви (с 
напоменом да су неки бројеви непроменљиви), глаголи; 
непроменљиве речи: прилози (с напоменом да неки 
прилози могу имати компарацију) и предлози. 
Именице – значење и врсте (властите, заједничке, збирне, 
градивне; мисаоне, глаголске). 
Промена именица (деклинација): граматичка основа, 
наставак за облик, појам падежа.  
Основне функције и значења падежа (с предлозима и без 
предлога): номинатив (субјекат); генитив (припадање и део 
нечега); датив (намена и усмереност); акузатив (објекат); 
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- доследно примењује правописну 
норму у употреби великог слова; 
састављеног и растављеног писања 
речи; интерпункцијских знакова 

користи правопис (школско издање) 

вокатив (дозивање, обраћање); инструментал (средство и 
друштво); локатив (место).  
Придеви – значење и врсте придева (описни, присвојни, 
градивни; месни и временски); род, број, падеж и 
компарација придева. 
Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу.  
Заменице – личне заменице: промена, наглашени и 
ненаглашени облици, употреба личне заменице сваког лица 
себе, се.  
Бројеви – врсте и употреба: главни (основни, збирни 
бројеви, бројне именице на -ица) и редни бројеви. 
Глаголи – глаголски вид (несвршени и свршени); глаголски 
род (прелазни, непрелазни и повратни глаголи); глаголски 
облици (грађење и основно значење): инфинитив (и 
инфинитивна основа), презент (презентска основа, 
наглашени и ненаглашени облици презента помоћних 
глагола), перфекат, футур I. 
Предикатска реченица – предикат (глаголски; именски); 
слагање предиката са субјектом у лицу, броју и роду; прави 
и неправи објекат; прилошке одредбе (за место, за време, 
за начин; за узрок и за меру и количину);апозиција. 

  
 
 

Правопис 

Велико слово у вишечланим географским називима; у 
називима институција, предузећа, установа, организација 
(типични примери); велико и мало слово у писању 
присвојних придева. 
Заменица Ви из поштовања. 
Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај 
у суперлативу; вишечлани основни и редни бројеви.  
Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз вокатив и 
апозицију); наводници (наслови дела и називи школа); црта 
(уместо наводника у управном говору).  
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- правилно изговара речи водећи рачуна 
о месту акцента и интонацији реченице 

- говори јасно поштујући 
књижевнојезичку норму 

течно и разговетно чита наглас књижевне и 
неуметничке текстове 
 
 

- користи различите облике казивања: 
дескрипцију (портрет и пејзаж), 
приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог 

- издваја делове текста (наслов, пасусе) и 
организује га у смисаоне целине (уводни, 
средишњи и завршни део текста) 

- саставља говорени или писани текст о 
доживљају књижевног дела и на теме из 

свакодневног живота и света маште 

 
 

Ортоепија 

Место акцента у вишесложним речима (типични случајеви). 
Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове; 
интонација упитних реченица.  
Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, а 
потом брже (индивидуално или у групи). 

 
 
 
 
 
 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Препричавање, причање, описивање – уочавање 
разлике између говорног и писаног језика; писање 
писма (приватно, имејл) 
Богаћење речника: синоними и антоними; 
некњижевне речи и туђице – њихова замена језичким 
стандардом; уочавање и отклањање безначајних 
појединости и сувишних речи у тексту и говору. 
Техника израде писменог састава (тежиште теме, 
избор и распоред грађе, основни елементи 
композиције и груписање грађе према 
композиционим етапама); пасус као уже тематске 
целине и његове композицијско-стилске функције. 
Осам домаћих писмених задатака.  
Четири школска писмена задатка.  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 
комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу. 
ПЕТИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разуме краће текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење / 
давање информација личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставна језичка 
средства; 
– постави и одговори на једноставнија 
питања личне природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Поздрављање и 
представљање себе и 

других и тражење / 
давање основних 

информација о себи и 
другима у ширем 

друштвеном контексту 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 
Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова који се 
односе на дате комуникативне ситуације (дијалози, наративни 
текстови, формулари и сл.); реаговање на усмени или писани 
импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање 
комуникације; усмено и писано давање информација о себи и 
тражење и давање информација о другима (СМС, имејл, 
формулари, чланске карте, опис фотографије и сл.). 
Садржаји 
Привет! Menя зовут Mariя. Как tebя зовут? Я – Ирина. Можно 
просто Ира. Мне 12 лет. Zdravstvчйte, Иван Владимирович. 
Dobrый denњ, rebяta! Как дела? Skolњko тебе лет? Я из России, 
из Moskvы.Tы откуда? Я живу в Воронеже. Я живу в городе Ниш. 
На kakoй улице tы živёšњ? Я живу на улице Гагарина, дом 12, 
квартира 14. Эto на каком эtaže? На втором . Daй мне, 
požalчйsta, svoй номер телефона. У tebя estњ imeйl (адрес 
эlektronnoй počtы)? Эto мои родители. Moю маму зовут Вера, 
папу – Nikolaй. Я rodilsя/rodilasњ 15 maя. Когда у tebя denњ 
roždeniя? Я zanimaюsњ спортом, trenirчюsњ три раза в nedelю.  
Презент повратних глагола: zanimatњsя, trenirovatњsя. 
Презент глагола žitњ. 
Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. личних 
заменица и именица (у menя, у tebя, у neё, у него у нас, у вас, у 
них; у Ивана, у Irinы). (Интер)културни садржаји: устаљена 
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правила учтивости; имена, патроними, презимена и надимци; 
адреса; формално и неформално представљање; степени 
сродства и родбински односи; нумерисање спратова. 

разуме једноставнији опис особа, биљака, 
животиња, предмета, појава или места; 
– упореди и опише карактеристике живих 
бића, предмета, појава и места, користећи 
једноставнија језичка средства; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Описивање 

карактеристика живих 
бића, предмета, 
појава и места 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx oпиca живиx 6ићa, пpeдмeтa, 
пojaвa и мecтa и њиxoвoг пopeђeњa; ycмeнo и пиcaнo oпиcивaњe / 
пopeђeњe живиx 6ићa, пpeдмeтa, пojaвa и мecтa; изpaдa и 
пpeзeнтaци- ja пpojeкaтa (пocтepa, cтpипoвa, ППT-a, кpaткиx ayдиo / 
видeo зaпиca, paдиo eмиcиja и cличнo). 
 
Caдpжajи 
Pmo мazњччк в чëpныx джчнcax ч бezoŭ pyбanкe? Mmo нaдeza Mana? 
Oнa нaдeza зezëнyю юбкy ч зezëнyю фymбozкy. Oнa выcoкaя ч cmpo- 
ŭнaя. У нeë sozyбыe szaзa ч дzчнныe cвemzыe вozocы. Paкчe 

y meбя szaзa? Paкoŭ y meбя pocm? Paкoso цвema y meбя фymбozкa? 
Пocмompчme, я нaдez cesoдня нoвыe джчнcы! Moŭ бpam yмныŭ, нo 
нe oчeнњ mpyдozюбчвыŭ. Нa yzчцe Pнязя Mчxaчza ecmњ кнчжныe мa- 
saзчны. Њ цeнmpe нaneso sopoдa бozњnoŭ mopsoвыŭ цeнmp 
нeдazeкo om кнчжнoso мasaзчнa. Mocквa – cmozчцa Poccчч. Caнкm-
Пemep- бyps – ceвepнaя cmozчцa Poccчч. Mocквa бozњne Caнкm-
Пemepбypsa. Бezspaд мeнњne Mocквы. У мeня ecmњ кonкa. Eë зoвym 
Mypкa. Oнa мazeнњкaя, бezaя. 
 
Пpидeви. Poд, 6poj и cлaгaњe c имeницaмa. 
Koнcтpyкциje зa изpaжaвaњe пocecивнocти: y+ гeн. личниx зaмeницa 
и имeницa (y мeня, y meбя, y нeë, y нeso y нac, y вac, y нчx; y Ивaнa, y 
Иpчны). 
Пpиcвojнe зaмeницe: мoŭ, mвoŭ, нan, вan, чx. Cлaгaњe c имeницaмa. 
Пpoшлo вpeмe фpeквeнтниx глaгoлa. 
Пpocт кoмпapaтив бozњne, мeнњne, zyчne. (Интep)кyлтypни caдpжajи: 
Pycиja и Cp6иja: гpaдoви; 6иљни и живoтињcки cвeт 
. 

– разуме једноставније предлоге и одговори 
на њих; 
– упути једноставан предлог; 
– пружи одговарајући изговор или 

 
 
 
 
 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx тeкcтoвa кojи caдpжe пpeдлoгe; 
ycмeнo и пиcaнo пpeгoвapaњe и дoгoвapaњe oкo пpeдлoгa и yчeшћa 
y зajeдничкoj aктивнocти; пиcaњe пoзивницe зa пpocлaвy / жypкy или 
имejлa / CMC-a кojим ce yгoвapa зajeдничкa aктивнocт; пpиxвaтaњe 
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одговарајуће оправдање; 

 

 
 
 

Позив и реаговање на 
позив за учешће у 

заједничкој 
активности 

/oд6иjaњe пpeдлoгa, ycмeнo или пиcaнo, yз пoштoвaњe ocнoвниx 
нopми yчтивocти и дaвaњe oдгoвapajyћeг oпpaвдaњa / изгoвopa. 

 
Caдpжajи 
Дaвaŭ чspamb в фymбoz/бacкemбoz! Пoчspaeм вмecme? Пycmb Bчmя 
чspaem в фymбoz. Пpчszanaю meбя кo мнe нa дeнb 
poждeнчя/вeчepчн- кy. Пpчxoдч кo мнe нa вeчepчнкy! Tы cмoжenb 
npчŭmч кo мнe нa дeнb poждeнчя зaвmpa в ceмb? Beчepчнкa y мeня 
дoмa/в кaфe. Cnacчбo зa npчszaneнчe, я oбязamezbнo npчдy. P 
coжazeнчю, я нe cмosy npчŭmч, я дozжeн npчcмompemb зa бpamoм. 
Извчнч, нo я нe cмosy npчŭmч. 
Beчepчнкa /дeнb poждeнчя, к coжazeнчю, бeз мeня. Дaвaŭ noŭдëм в 
кчнo зaвmpa? Fдe вcmpeчaeмcя? Oкozo мempo. Bo cкozbкo? B nяmb. 
Зaпoвeдни нaчин; тpeћe лицe jeднинe/мнoжинe: Пycmb Cana чspaem!; 
пpвo лицe мнoжинe (c peчцoм дaвaŭ и 6eз њe): Пoчspaeм вмecme! 
Дaвaŭ noчspaeм вмecme! Дaвaŭ чspamb вмecme! 

 
Пpeдлoшкo-пaдeжнe кoнcтpyкциje (y, oкoлo, 6eз + гeн; к + дaт; в, нa + 
aк; c, зa + инcтp, в,нa + лoк). 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
Caдaшњe вpeмe y знaчeњy 6yдyћeг. 

Moдaлнe кoнcтpyкциje (личнe и 6eзличнe): Mнe нaдo; я дozжeн/дoz- 
жнa. (Интep)кyлтypни caдpжajи: пpиклaднo пoзивaњe и 
пpиxвaтaњe/oд6иjaњe пoзивa. 

– разуме и једноставне молбе и захтеве и 
реагује на њих; 
– упути једноставне молбе и захтеве; 
– затражи и пружи кратко обавештење; 
– захвали и извине се на једноставан начин; 
– саопшти кратку поруку (телефонски 
разговор, дијалог уживо, СМС, писмо, имејл) 
којом се захваљује; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изражавање молби, 
захтева, обавештења, 

извињења, и 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx иcкaзa кojимa ce тpaжи /нyди 
пoмoћ, ycлyгa, o6aвeштњe или ce изpaжaвa жeaa, извињeњe, зaxвaл- 
нocт; ycмeнo и пиcaнo тpaжeњe и дaвaњe o6aвeштeњa, yпyћивaњe 
мoл6e зa пoмoћ / ycлyгy и peaгoвaњe нa њy, изpaжaвaњe жeaa, изви- 
њeњa и зaxвaлнocти. 
 
Caдpжajи 
Teбe noмoчb? Нem, cnacчбo. Дa, noжazyŭcma. Mmo meбe нyжнo? Teбe 
нyжнa pyчкa? Tы xoчenb anezbcчн? 
Пepeдaŭ, noжazyŭcma, cozb. Poнeчнo, вom oнa. Cnacчбo ospoмнoe. Нe 
зa чmo. Нччeso. Дaŭ мнe, noжazyŭcma, pyчкy. Moжнo? Poнeчнo, 
noжazyŭcma, вom oнa. P coжazeнчю, pyчкa мнe нyжнa. Извчнч(me), 
мoжнo вonpoc? 
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захвалности  
Зaпoвeдни нaчин. 
Caдaшњe вpeмe глaгoлa xomemb. 
Пpeдикaтив мoжнo. 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи.. 

(Интep)кyлтypни caдpжajи: пpaвилa yчтивe кoмyникaциje. 

– разуме и следи једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота (правила игре, рецепт 
за припремање неког јела и сл.) са 
визуелном подршком без ње; 
– да једноставна упутства (нпр. може да 
опише како се нешто користи / прави, 
напише рецепт и сл.); 

 
 
 
 

Разумевање и давање 
упутстава 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe тeкcтoвa кojи caдpжe jeднocтaвниja yпyтcтвa (нпp. 
зa кoмпjyтepcкy или o6ичнy игpy, yпoтpe6y aпapaтa, peцeпт зa пpa- 
вaeњe jeлa и cл.) ca визyeлнoм пoдpшкoм и 6eз њe; ycмeнo и пиcaнo 
дaвaњe yпyтcтaвa. 
 
Caдpжajи 
Эaкpoŭ szaзa. Уsaдaŭ, кmo soвopчm. Пponycmч oдчн xoд. Идч двa xoдa 
вnepëд/нaзaд. Boзbмч ябzoкo, нapeжb eso нa zoмmчкч. Нazeŭ вoдy в 
кacmpюzю. Cвapч nezbмeнч. 
 
Зaпoвeдни нaчин. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: тpaдициoнaлнe / oмиaeнe вpcтe jeлa 
(nezbмeнч, бzчны, бopщ...).. 

– разуме честитку и одговри на њу; 
– упути пригодну честитку; 
– разуме и, примењујући једноставнија 
језичка средства, опише начин прославе 
рођендана, празника и важних догађаја; 

 
 

 

Описивање и 
честитање празника, 

рођендана и значајних 
догађаја, честитање на 
успеху и изражавање 

жаљења 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx тeкcтoвa y кojимa ce oпиcyjy и 
чecтитajy пpaзници, poђeндaни и знaчajни дoгaђajи; oпиcивaњe 
пpaзникa, poђeндaнa и знaчajниx дoгaђaja; peaгoвaњe нa yпyћeнy чe- 
cтиткy y ycмeнoм и пиcaнoм o6ликy; yпyћивaњe пpигoдниx чecтитки y 
ycмeнoм и пиcaнoм o6ликy; изpaдa и пpeзeнтaциja пpojeкaтa y вeзи ca 
пpocлaвoм пpaзникa, poђeндaнa и знaчajниx дoгaђaja. 
Caдpжajи 
 
Пoздpaвzяю meбя c днëм poждeнчя! Mezaю вceso caмoso zyчneso! C 
Нoвым soдoм! C Poждecmвoм C Днëм Уччmezя! C Bocbмым мapma! 
Cчacmzчвo! Mezaю meбe/вaм вceso xoponeso: здopoвbя, cчacmbя, 
ycnexa. Teбe/вaм moжe вceso xoponeso. Пoздpaвzяю c ycnexoм!C 
npчeздoм! Дoбpo noжazoвamb! C Днëм aнseza! Xoчy noжezamb meбe 
вceso caмoso-caмoso zyчneso! 
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Caдaшњe и пpoшлo вpeмe. 
Глaгoли xomemb, жezamb/noжezamb кoмy чmo, noздpaвчmb (кoso c 
чeм). 
 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: знaчajни пpaзници и дoгaђajи и нaчин 
o6eлeжaвaњa / пpocлaвe; чecтитaњe. 

– разуме једноставније текстове у којима се 
описују сталне, уобичајене и тренутне 
радње и способности; 
– размени информације које се односе на 
дату комуникативну ситуацију; 
– опише сталне, уобичајене и тренутне 
догађаје / активности и способности 
користећи неколико везаних исказа; 

 
 
 
 
 
 

Описивање догађаја и 
способности у 
садашњости 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe oпиca и paзмeњивaњe иcкaзa y вeзи ca cтaлним, 
yo6ичajeним и тpeнyтним дoгaђajимa / aктивнocтимa и cпoco6нocти- 
мa; ycмeнo и пиcaнo oпиcивaњe cтaлниx, yo6ичajeниx и тpeнyтниx 
дoгaђaja / aктивнocти и cпoco6нocти (paзгoвop yживo или пyтeм 
тeлeфoнa, paзглeдницa, CMC пopyкa, имejл и cл.). 
 
Caдpжajи 
Я жчвy нa вmopoм 7maжe. Tы жчвënb в oднo7maжнoм чzч мнo- 
so7maжнoм дoмe. У мeня бpam ч cecmpa. Oнч нe xoдяm в nкozy. 
Mmo mы дezaenb no вocкpeceнbям? Bo cкozbкo mы zoжчnbcя cnamb 
вeчepoм? У нeso в кoмнame бecnopядoк. Oнч ceŭчac зaвmpaкaюm. Mmo 
mы oбычнo enb нa зaвmpaк? 
Oбычнo я в nкozy я eзжy нa aвmoбyce. Paждыŭ дeнb я xoжy нa 
mpeнчpoвкч no бacкemбozy. Пocze nкozы я syzяю c coбaкoŭ. Я xopono 
знaю мameмamчкy. Пana cmoчm в npoбкe. Я xopono nzaвaю. Moя 
мazeнbкaя cecmpëнкa eщë нe xoдчm. Mы eдeм нa 7кcypcчю! Нe мosy 
дoждambcя! Я zenzю cнesoвчкa! 
 
Глaгoли кpeтaњa (caдaшњe вpeмe): чдmч/xoдчmb, examb/eздчmb, 
zememb/zemamb, nzыmb/nzaвamb. 
Пpилoзи зa вpeмe: ympoм, днëм, вeчepoм, вecнoŭ, oceнbю. 
Caдaшњe вpeмe глaгoлa ecmb и nчmb. 

(Интep)кyлтypни caдpжajи: пopoдични живoт; живoт y шкoли – 
нacтaвнe и вaннacтaвнe aктивнocти; pacпycти и пyтoвaњa. 

разуме краће текстове у којима се описују 
догађаји и способности у прошлости; 
– размени информације у вези са 
догађајима и способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа 
догађај у прошлости; 

 
 
 

Описивање догађаја и 
способности у 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe oпиca и ycмeнo и пиcaнo paзмeњивaњe иcкaзa 
y вeзи ca дoгaђajимa / aктивнocтимa и cпoco6нocтимa y пpoшлocти; 
ycмeнo и пиcaнo oпиcивaњe дoгaђaja / aктивнocти и cпoco6нocти y 
пpoшлocти; изpaдa и пpeзeнтaциja 
пpojeкaтa o иcтopиjcким дoгaђajимa, личнocтимa и cл. 
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– опише неки историјски догађај, историјску 
личност и сл.;  

прошлости Caдpжajи 
 
Fдe mы быz в nponzyю cpeдy в nяmb чacoв? Я быz дoмa.Tы cмompeza 
вчepa фчzbм? Bo cкozbкo нaчazcя фчzbм? Я нe cмompez mezeвчзop 
вчepa. Paк mы npoвëz cвoч zemнчe кaнчкyzы? Tы eздчz к бaбynкe? 
Пo mezeвчзopy noкaзывazч мoŭ zюбчмыŭ cepчaz. B nяmb zem я yмez 
nzaвamb. 

 
Пpoшлo вpeмe фpeквeнтниx пoвpaтниx и нeпoвpaтниx глaгoлa. 
Пpилoзи зa вpeмe: вчepa, cesoдня, ympoм, вeчepoм, нoчbю... 
Глaгoли кpeтaњa (пpoшлo вpeмe): 
чдmч/xoдчmb, examb/eздчmb, zememb/zemamb, 
nzыmb/nzaвamb. Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: иcтopиcjки дoгaђajи и oткpићa; вaжниje 
личнocти из пpoшлocти (иcтopиjcкe личнocти, пиcци, књижeвницe, 
нayчници/e, yмeтници/e, и cл). 

– разуме жеље планове и намере и реагује 
на њих; 
– размени једноставне исказе у вези са 
својим и туђим жељама, плановима и 
намерама; 
– саопшти шта он/ она или неко други жели, 
планира, намерава; 

 
 

 
Исказивање жеља, 
планова и намера 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe кpaћиx тeкcтoвa y вeзи ca жeaaмa, плaнoвимa и 
нaмepaмa; ycмeнo и пиcaнo дoгoвapaњe o жeaaмa, плaнoвимa и 
нaмe- paмa (тeлeфoнcки paзгoвop, paзгoвop yживo, CMC, имejл и cл.) 

 
Caдpжajи 
Peм mы cmaнenb? Я cmaнy zëmччкoм. A mы кeм xoчenb cmamb? Я 
xoчy cmamb yччmezbнчцeŭ. Moŭ бpam xoчem быmb 
npospaммчcmoм. Cesoдня вeчepoм мoч poдчmezч чдym в socmч. 
Пocze oбeдa я дezaю дoмanнee зaдaнчe. Эaвmpa мы чдëм к бaбynкe 
в socmч. 

 
Бyдyћe вpeмe глaгoлa быmb и cmamb. 
Koнcтpyкциje cmamb,быmb + инcтp. 
Caдaшњe вpeмe y знaчeњy 6yдyћeг. (Интep)кyлтypни caдpжajи: 
cвaкoднeвни живoт и paзoнoдa; пopoдични oднocи. 

– разуме и реагује на свакодневне изразе у 
вези са непосредним и конкретним 
потребама, осетима и осећањима; 
– изрази, основне потребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким средствима; 

 
 
 
 
 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe иcкaзa y вeзи ca пoтpe6aмa, oceтимa и 
oceћaњимa; ycмeнo и пиcaнo дoгoвapaњe y вeзи ca зaдoвoaaвaњeм 
пoтpe6a; пpeдлaгaњe peшeњa y вeзи ca oceтимa и пoтpe6aмa; 
ycмeнo и пиcaнo иcкaзивaњe, cвojиx oceћaњa и peaгoвaњe нa тyђa. 
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Исказивање потреба, 
осета и осећања 

Caдpжajи 
Mнe xozoднo. Mнe жapкo. Mнe xoчemcя ecmb/nчmb. Нaдeнb кypmкy! 
Cнчмч кanюnoн! У мeня бozчm зyб. Нazeŭ мнe вoды, noжazyŭcma!C- 
дezaŭ мнe бymepбpoд, noжazyŭcma, maк ecmb xoчemcя! 
 
Бeзличнe peчeницe. Глaгoл 
xomemb. 
Глaгoл xomembcя (6eзличнa yпoтpe6a: мнe xoчemcя). 
Зaпoвeдни нaчин глaгoлa ecmb и nчmb. 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: мимикa и гecтикyлaциja;yпoтpe6a 
eмoтикoнa. 

– разуме једноставнија питања и одговори 
на њих; 
– разуме обавештења о простору и 
величинама; 
– опише специфичније просторне односе и 
величине једноставним, везаним исказима; 

 
 
 
 

Исказивање 
просторних односа и 

величина 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe кpaћиx тeкcтoвa y вeзи ca cпeцифичниjим 
пpocтopним oднocимa и вeличинaмa; ycмeнo и пиcaнo paзмeњивaњe 
инфopмaциja y вeзи ca пpocтopним oднocимa и вeличинaмa; ycмeнo и 
пиcaнo oпиcивaњe пpocтopниx oднoca и вeличинa. 
 
Caдpжajи 
Fдe кнчжныŭ мasaзчн? Pядoм c нaneŭ nкozoŭ. Fдe oкнo? Нa cmeнe. Fдe 
pюкзaк? Пoд cmozoм. Fдe кapmчнa? Нaд дocкoŭ. Czeвa om nкaфa 
– дocкa. Moŭ дoм двyx7maжныŭ.Moя квamopa mpexкoмнamнaя. Moя 
кoмнama нeбozbnaя. Czeвa om двepч, y oкнa, cmoчm nчcbмeнныŭ 
cmoz. Пocepeдчнe кoмнamы мazeнbкчŭ дчвaн co cmozчкoм. B yszy 
cmoчm мoя кpoвamb. Пoд мoчм oкнoм pacmëm бozbnaя zчna. У мoeso 
дeдynкч в дepeвнe кpacчвaя чзбa. Eso чзбa бozbne чзбы eso бpama. 
 
Гeнитив, инcтpyмeнтaл, лoкaтив c пpeдлoзимa. 
Koмпapaтиви бozbne, мeнbne. 
Cлaгaњe пpидeвa c имeницaмa. (Интep)кyлтypни caдpжajи: jaвни 
пpocтop; типичaн изглeд шкoлcкoг и cтaм6eнoг пpocтopa; pycкa 
ceocкa кyћa; пpиpoдa. 

– разуме, тражи и даје једноставнија 
обавештења о хронолошком времену и 
метеоролошким приликама у ширем 
комуникативном контексту; 
– опише дневни / недељни распоред 

 
 
 
 
 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx тeкcтoвa y вeзи ca xpoнoлoшким 
вpeмeнoм, мeтeopoлoшким пpиликaмa и климaтcким ycлoвимa; 
ycмeнo и пиcaнo тpaжeњe и дaвaњe инфopмaциja o вpeмeнy 
дeшaвaњa нeкe aктивнocти, мeтeopoлoшким пpиликaмa и климaтcким 
ycлoвимa y шиpeм кoмyникaтивнoм кoнтeкcтy; изpaдa и пpeзeнтaциja 
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активности; 
– опише метеоролошке прилике и 
климатске услове у својој земљи и једној од 
земаља циљне културе једноставним 
језичким средствима; 

 
 
 
 

Исказивање времена 
(хронолошког и 
метеоролошког) 

пpojeкaтa (нпp. o чacoвним зoнaмa, yпopeђивaњe климaтcкиx ycлoвa y 
cвojoj зeмaи ca климaтcким ycлoвимa jeднe oд зeмaaa циaнe кyлтype 
и cл.). 
 
Caдpжajи 
Pomopыŭ чac? Cкozbкo вpeмeнч? Posдa нaччнaemcя nepвыŭ ypoк? B 
nozдeвяmoso. Posдa y meбя mpeнчpoвкч no nzaвaнчю? Пo noнeдezbнч- 
кaм ч чemвepsaм. Bo cкozbкo? B кomopoм чacy? B nяmb чacoв. Я po- 
дчzacb necmoso фeвpazя. Paкaя nosoдa? Xozoднo. Cнes чдëm. Mapкo ч 
дynнo нa yzчцe. Paкoe cesoдня ччczo? Пepвoe anpezя. Paкoso ччcza 
нaччнaemcя чeмnчoнam no фymбozy? Двaдцamoso anpezя. 
 
Ocнoвни 6pojeви дo 1000. 
O6лици чac, чaca, чacoв yз ocнoвнe 6pojeвe. Peдни 
6pojeви дo 100. 
Cлaгaњe peднoг 6poja c имeницoм y poдy, 6pojy и пaдeжy (двaдцamoe 
anpezя,двaдцamoso anpezя). 
 
Бeзличнe peчeницe c пpeдикaтивимa (мнe жapкo, нa yzчцe xozoднo). 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
Yпитнe зaмeницe и пpилoзи. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: климaтcки ycлoви; paзликa y чacoвнoj 
зoни. 

– разуме и реагује на једноставније забране, 
своје и туђе обавезе; 
– размени једноставније информације које 
се односе на забране и правила понашања у 
школи и на јавном месту (у превозном 
средству, спортском центру, биоскопу, 
зоолошком врту и сл.) као и на своје и туђе 
обавезе; 
– представи правила понашања, забране и 
листу својих и туђих обавеза користећи 
одговарајућа језичка средства; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изрицање дозвола, 
забрана, правила 

понашања и обавеза 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe иcкaзa y вeзи ca зa6paнaмa, пpaвилимa 
пoнaшaњa и o6aвeзaмa; пocтaвaaњe питaњa y вeзи ca зa6paнaмa, 
пpaвилимa пoнaшaњa и o6aвeзaмa и oдгoвapaњe нa њиx; ycмeнo 
и пиcaнo caoпштaвaњe зa6paнa, пpaвилa пoнaшaњa и o6aвeзa 
(нпp. кpeиpaњe пocтepa ca пpaвилимa пoнaшaњa, cпиcкa o6aвeзa и 
cл.). 
 
Caдpжajи 
Нa ypoкe нezbзя paзsoвapчвamb. Нa ypoкe мoжнo зaдaвamb вonpocы. 
Cesoдня я дozжeн/дozжнa зaнчмambcя. Mнe нyжнo npoччmamb кнчsy 
дo чemвepsa. Coбaкy нaдo кopмчmb кaждыŭ дeнb. Извчнчme, мoжнo 
вoŭmч? Дa, мoжнo. Нem, нezbзя. Pypчmb зanpeщeнo! Эanpeщeнo 
кopмчmb жчвomныx! 
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Бeзличнe peчeницe c пpeдикaтивимa: нaдo, нezbзя, нyжнo, мoжнo. 
Дaтив личниx зaмeницa и имeницa. 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: пoнaшaњe нa jaвним мecтимa; знaчeњe 
знaкoвa и cим6oлa. 

 – разуме и формулише једноставније 
изразе који се односе на поседовање и 
припадност; 
– пита и каже шта неко има / нема и чије је 
нешто; 

Изражавање припадања 
и поседовања 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx тeкcтoвa c иcкaзимa y кojимa ce 
гoвopи штa нeкo имa/нeмa или чиje je нeштo; пocтaвaaњe питaњa y 
вeзи ca дaтoм кoмyникaтивнoм cитyaциjoм и oдгoвapaњe нa њиx. 
 
Caдpжajи 
У мeня ecmb coбaкa. Moю coбaкy зoвym Бoбчк. У мeня нem мoбчzbнч- 
кa. У кoso ecmb cecmpa/бpam? Эmo mвoя coбaкa? Нem, нe мoя. Эmo 
coбaкa мoeso дpysa. Дa, мoя. У нчx в sozoвe mozbкo кoмnbюmepы. Эmo 
дoм бaбynкч. 
Koнcтpyкциje зa изpaжaвaњe пocecивнocти: y+ seн. zччнчx зaмeнчцa и 
имeницa (y мeня, y мaмы); имeницa + имeницa y гeнитивy (дoм nanы). 
Oпштa нeгaциja (нem и нe). 
Пoce6нa нeгaциja (Нe мoя coбaкa). Пpиcвojнe 
зaмeницe. 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: пopoдицa и пpиjaтeaи; oднoc пpeмa 
cвojoj и тyђoj имoвини. 

– разуме и реагује на једноставније исказе 
који се односе на описивање интересовања, 
хобија и изражавање допадања и 
недопадања; 
– опише своја и туђа интересовања и хобије 
и изрази допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изражавање 
интересовања, 

допадања и 
недопадања 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx тeкcтoвa y вeзи ca нeчиjим интe- 
pecoвaњимa, xo6иjимa и cтвapимa кoje вoли / нe вoли, кoje мy / joj ce 
cвиђajy / нe cвиђajy; 
paзмeнa инфopмaциja o cвojим и тyђим интepecoвaњимa, xo6иjимa, 
дoпaдaњy и нeдoпaдaњy (тeлeфoнcки paзгoвop, интepвjy, o6ичaн 
paзгoвop ca пpиjaтeaимa y шкoли и cл.); 
ycмeнo и пиcaнo oпиcивaњe интepecoвaњa, дoпaдaњa и 
нeдoпaдaњa (пиcaњe имejлa o личним интepecoвaњимa, 
xo6иjимa, дoпaдaњy и нeдoпaдaњy, лиcтe cтвapи кoje мy / joj ce 
cвиђajy / нe cвиђajy и cл.); иcтpaживaчкe пpojeктнe aктивнocти (нпp. 
кoлики 6poj yчeникa y oдeaeњy вoли / нe вoли пливaњe, cкиjaњe, 
тeниc и cл.) гpaфичкo пpикaзивaњe и тyмaчeњe peзyлтaтa. 
 
Caдpжajи 
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У meбя ecmb xoббч? Paкoe y meбя xoббч? Я чнmepecyюcb мoдezчpoвa- 
нчeм. Дezaю мaкemы paкem ч кocмччecкчx кopaбzeŭ. Я paщy кaкmycы. 
Я чнmepecyюcb nzaвaнчeм. Умeю nzaвamb бpaccoм ч нa cnчнe. Mнe нe 
нpaвяcmя зчмнчe вчды cnopma. Любzю кamambcя нa caнкax. Нe zюбzю 
кamambcя нa zыжax. Moŭ zюбчмыŭ cnopm – meннчc. Mнe чнmepecнo 
cмompemb meннчc. Meм mы чнmepecyenbcя? Дemч, cкozbкo вac zюбчm 
чspamb в фymбoz? Cкozbкo в бacкemбoz? 
 
Глaгoли зaнчмambcя, чнmepecoвambcя чeм. 
Бeзличнa yпoтpe6a глaгoлa нpaвчmbcя. 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: интepecoвaњa, xo6иjи, зa6aвa, paзoнoдa, 
cпopт и peкpeaциja; yмeтнocт (књижeвнocт зa млaдe, cтpип, мyзикa, 
филм). 

– разуме и формулише једноставније исказе 
којима се тражи мишљење, изражава 
слагање/неслагање; 

 
 
 
 
 

Изражавање мишљења 
(слагања и неслагања 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx тeкcтoвa y вeзи ca тpaжeњeм ми- 
шaeњa и изpaжaвaњeм cлaгaњa/нecлaгaњa; ycмeнo и пиcaнo 
тpaжeњe мишaeњa и изpaжaвaњe cлaгaњa и нecлaгaњa. 
Caдpжajи 
Mmo mы дyмaenb нa 7my meмy? Пoжazyŭcma, paccкaжч мнe oб 7moŭ 
кнчse! Oнa чнmepecнaя? Дa, мнe кнчsa oчeнb noнpaвчzacb. Нem, нe 
чнmepecнaя. Дoвozbнo cкyчнaя. Дa, я coszaceн/coszacнa. Нem, нe 
coszaceн/coszacнa. 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
Kpaтки o6лици пpидeвa coszaceн/coszacнa/coszacны. (Интep)кyлтypни 
caдpжajи: пoштoвaњe ocнoвниx нopми yчтивocти y кoмyникaциjи ca 
вpшњaцимa и oдpacлимa. 

– разуме једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; 
– пита и каже колико нечега има/ нема, 
користећи једноставија језичка средства; 
– на једноставан начин затражи артикле у 
продавници једноставним изразима за 
количину, наручи јело и/или пиће у 
ресторану и пита/каже/ израчуна колико 
нешто кошта; 
– састави списак за куповину – намирнице и 

 
 
 

Изражавање количине, 
бројева и цена 

Jeзичкe aктивнocти y кoмyникaтивним cитyaциjaмa 
Cлyшaњe и читaњe jeднocтaвниjиx тeкcтoвa кojи гoвope o кoличини 
нeчeгa; пocтaвaaњe питaњa y вeзи c кoличинoм и oдгoвapaњe нa 
њиx, ycмeнo и пиcaнo; cлyшaњe и читaњe тeкcтoвa нa тeмe 
пopyʇ6инe y pecтopaнy, кyпoвинe, игpaњe yлoгa (y pecтopaнy, y 
пpoдaвници, y кy- xињи …); пиcaњe cпиcкa зa кyпoвинy; зaпиcивaњe 
и paчyнaњe цeнa. 
Caдpжajи 
Cкozbкo мazbччкoв, cкozbкo дeвoчeк в кzacce? B кzacce 12 мazbччкoв ч 
15 дeвoчeк. Cкozbкo meбe zem? Mнe 15 zem. Pomopыŭ чac? Пяmb 
чacoвe двe мчнymы У нac в nкoze ecmb sapдepoб. У Bчкmopa нem co- 
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количина намирница (две векне хлеба, 
пакет тестенине, три конзерве туњевине и 
сл.) 
– изрази количину у мерама – 100 гр 
шећера, 300 гр брашна и сл. 

бaкч. Ecmb мozoкo в xozoдчzbнчкe? Нem, мozoкa нem, нo кeфчp ecmb. 
Cкozbкo cmoчm кzyбнчкa? 150 pyбzeŭ зa кчzospaмм. Cnчcoк noкynoк 
npoдyкmoв: кчzospaмм мyкч, двa кчzospaммa caxapa, 300 spaмм 
вemччны, 200 spaмм cыpa, 2 naкema мozoкa. Mнe, noжazyŭcma, бopщ 
ч кomzemy. A мнe cyn ч мaкapoны c cыpoм. Пoжazyŭcma, я xoчy зaкa- 
зamb кoфe ч anezbcчнoвыŭ coк. A мнe, noжazyŭcma, кoмnom.Cкozbкo c 
нac? C вac 300 pyбzeŭ. 
Yпитнe зaмeницe и пpилoзи. Ocнoвни 
6pojeви дo 1000. 
Интoнaциja yпитниx иcкaзa 6eз yпитнe peчи. 
Импepaтив фpeквeнтниx глaгoлa. 
(Интep)кyлтypни caдpжajи: дpyштвeнo oкpyжeњe; лoкaлнe мepнe 
jeдиницe, нaмиpницe и jeлa cпeцифични зa циaнy кyлтypy. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Циљ учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и 
естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и 
да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 
ПЕТИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– опише ритам који уочава у природи, 
окружењу и уметничким делима; 
– пореди утисак који на њега/њу остављају 
различите врсте ритма; 
– гради правилан, неправилан и слободан 
визуелни ритам, спонтано или с одређеном 
намером; 
– користи, у сарадњи са другима, одабране 
садржаје као подстицај за стварање 
оригиналног визуелног ритма; 
– разматра, у групи, како је учио/ла о 
визуелном ритму и где та знања може 
применити;  
– направи, самостално, импровизовани 
прибор од одабраног материјала;  
– искаже своје мишљење о томе зашто људи 
стварају уметност;  
– опише линије које уочава у природи, 
окружењу и уметничким делима; 
– пореди утисак који на њега/њу остављају 
различите врсте линија; 
– гради линије различитих вредности 
комбинујући материјал, угао и притисак 
прибора/материјала; 
– користи одабране садржаје као подстицај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИТАМ 

Поступци за безбедно и одговорно коришћење и 
одржавање прибора и радне површине. 
Материјал из природе, вештачки материјал, материјал за 
рециклажу, рециклирани материјал, импровизовани 
прибор, школски прибор и материјал, професионални 
прибор. 
Ритам у природи (смена дана и обданице, смена годишњих 
доба, таласи, падавине...). Ритам у простору (распоред 
тродимензионалних облика у природи, урбаним срединама 
и у ближем окружењу ученика). Ритам у структури (грађи) 
облика. Ритам у текстури природних и вештачких 
материјала. 
Врсте ритма. Правилан и неправилан ритам. Слободан 
ритам. Спонтани ритам (ритам линија, облика, мрља). 
Функције ритма – понављање боја, линија и/или облика да 
би се постигла динамичност (живост) или ред. Утисак који 
различите врсте ритма остављају на посматрача. 
Субјективни утисак кретања и оптичка илузија кретања.  
Ритам као принцип компоновања у делима ликовних 
уметности. Ритам у другим врстама уметности. Примена 
визуелног ритма у свакодневном животу. 
Различити ритмови као подстицај за стваралачки рад – звуци 
из природе и окружења, музика, кретање у природи и 
окружењу, плес.... 
Уметничко наслеђе – значај праисторијског наслеђа на 
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за стварање оригиналних цртежа; 
– црта разноврсним прибором и 
материјалом изражавајући замисли, машту, 
утиске и памћење опаженог; 
– разматра, у групи, како је учио/ла о 
изражајним својствима линија и где се та 
знања примењују;  
– искаже своје мишљење о томе како је 
развој цивилизације утицао на развој 
уметности; 
– пореди облике из природе, окружења и 
уметничких дела према задатим условима; 
– гради апстрактне и/или фантастичне 
облике користећи одабране садржаје као 
подстицај за стваралачки рад; 
– наслика реалне облике у простору 
самостално мешајући боје да би добио/ла 
жељени тон; 
– обликује препознатљиве 
тродимензионалне облике одабраним 
материјалом и поступком; 
– преобликује предмет за рециклажу дајући 
му нову употребну вредност; 
– комбинује ритам, линије и облике 
стварајући оригиналан орнамент за 
одређену намену; 
– објасни зашто је дизајн важан и ко 
дизајнира одређене производе; 
– разматра, у групи, како је учио/ла о 
облицима и где та знања примењује; 
– искаже своје мишљење о томе зашто је 
уметничко наслеђе важно; 
– пореди различите начине комуницирања 
од праисторије до данас; 

простору Србије и у свету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИНИЈА 

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у природи 
и окружењу. Линија као ивица тродимензионалних облика. 
Изражајна својства линија у односу на прибор, материјал, 
притисак и угао под којим се држи прибор/материјал. 
Савремена средства за цртање – дигитална табла и оловка 
за цртање, 3D оловка, апликативни програми за 
цртање...Својства линије у апликативном програму за 
цртање. Цртање светлом; 
Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји цртеж, схематски 
цртеж, технички цртеж, научне илустрације... Врсте 
уметничког цртежа – скица, студија, илустрација, стрип, 
карикатура, графити... Занимања у којима је неопходна 
вештина слободоручног цртања. 
Поступци грађења цртежа додавањем и одузимањем 
линија. Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж у боји. 
Текстура (ликовни елемент). Поступци грађења текстуре 
линијама. Ритам линија. 
Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад 
(облици из природе и окружења, звуци из природе и 
окружења, музика, кретање у природи и окружењу, текст, 
писмо...). 
Читање (декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, 
рекламних порука... 
Уметничко наслеђе – значај наслеђа првих цивилизација. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дводимензионални и тродимензионални облици. Правилни 
геометријски облици (геометријске фигуре и тела). 
Правилни облици у природи и у ликовној уметности. 
Неправилни облици. 
Својства облика. Величина облика. Боја облика. Реална и 
имагинарна функција облика. Карактеристични детаљи и 
својства по којима је облик препознатљив. Светлост као 
услов за опажање облика. Изглед облика посматраног из 
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– обликује убедљиву поруку примењујући 
знања о ритму, линији, облику и материјалу; 
– изрази исту поруку писаном, вербалном, 
невербалном и визуелном комуникацијом; 
– тумачи једноставне визуелне 
информације;  
– објасни зашто је наслеђе културе важно. 

 

 
 
 
 

ОБЛИК 

различитих углова. Стилизовање облика. 
Статични облици. Кретање облика (кретање статичних 
облика помоћу ветра и воде, карактеристично кретање бића 
и машина). 
Распоред облика у простору и њихово дејство на 
посматрача. Положај облика у равни – линија хоризонта, 
планови и величина облика у односу на растојање од 
посматрача. Преклапање, прожимање, додиривање облика. 
Поступци грађења апстрактних и фантастичних облика 
(превођење реалних облика у апстрактне одузимањем 
карактеристичних детаља, превођење реалних облика у 
фантастичне додавањем неочекиваних детаља, грађење 
имагинарних и апстрактних облика на основу једне, две и 
три информације...). 
Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој уметности. 
Обликовање простора светлом. 
Обликовање (дизајн) употребних предмета. Преобликовање 
материјала и предмета за рециклажу. 
Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад 
(облици из природе и окружења, кретање у природи и 
окружењу, уметничка дела, етно наслеђе, садржаји других 
наставних предмета...). 
Орнамент и орнаментика. Функција орнамента. Симетрија. 
Ритам линија, боја и облика у орнаменту. 
Уметничко наслеђе – наслеђе етно културе. Значајни римски 
споменици на тлу Србије. 

 
 

ВИЗУЕЛНО  
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Различите врсте комуникације од праисторије до данас. 
Невербална комуникација – читање информација. израз 
лица и карактеристичан положај тела. 
Читање визуелних информација (декодирање). Визуелно 
изражавање. 
Уметничко наслеђе – значај наслеђа за туризам и за 
познавање сопственог порекла. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ учења Музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, 
стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички 
укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 
ПЕТИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– наведе начине и средства музичког 
изражавања у праисторији и античком добу; 
– објасни како друштвени развој утиче на 
начине и облике музичког изражавања;  
– искаже своје мишљење о значају и улози 
музике у животу човека;  
– реконструише у сарадњи са другима начин 
комуникације кроз музику у смислу 
ритуалног понашања и пантеизма ; 
– идентификује утицај ритуалног понашања 
у музици савременог доба (музички 
елементи, наступ и сл.); 
– класификује инструменте по начину 
настанка звука; 
– опише основне карактеристике удараљки; 
– препозна везу између избора врсте 
инструмента и догађаја, односно прилике 
када се музика изводи; 
– изражава се покретима за време слушања 
музике;  
– вербализује свој доживљај музике; 
– идентификује ефекте којима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Човек у праисторији 
Улога музике у првобитном друштву. 
Човек и ритуал: улога музике у ритуалу (музичко-
антрополошка истраживања). 
Магијска моћ музике. 
Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам као основа 
ритуала), коло/групни плес. 
Покрет: порекло плеса. Слушање/доживљај ритма телом. 
Најстарија фолклорна музичка традиција у Србији и светске 
баштине. 
Човек Антике 
Божанска природа музике: 
– митолошка свест античког човека; 
– музички атрибути богова; 
– музика и држава. 
Музика у храму и музика на двору; 
Примери различитих инструмената и музичких облика у 
античким цивилизацијама. 
Улога и место музике у античким цивилизацијама: Индија, 
Сумер/Вавилон, Кина, Египат, Грчка, Рим. 
Појава првих нотација, пентатоника.  
 



 
 

170 

различити елементи музичке изражајности 
(мелодија, ритам, темпо, динамика) утичу 
на тело и осећања;  
– анализира слушано дело у односу на 
извођачки састав и инструменте; 
– илуструје примере коришћења плесова и 
музике према намени у свакодневном 
животу (војна музика, обредна музика, 
музика за забаву...); 
– критички просуђује лош утицај прегласне 
музике на здравље; 
– понаша се у складу са правилима музичког 
бонтона; 
– пева и свира самостално и у групи; 
– примењује правилну технику певања 
(правилно дисање, држање тела, 
артикулација); 
– кроз свирање и покрет развија сопствену 
координацију и моторику; 
– користи различита средства изражајног 
певања и свирања у зависности од врсте, 
намене и карактера композиције; 
– искаже своја осећања у току извођења 
музике; 
– примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 
– користи могућности ИКТ-а за слушање 
музике и извођење; 
– користи музичке обрасце у осмишљавању 

 
 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Најстарији инструменти: тело, удараљке, дувачки, жичани. 
Удараљке – настанак, првобитни облик и развој. 
Ритмичке удараљке као најједноставнија група 
инструмената. 
Мелодијске удараљке. 
 

 
 
 
 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности – темпо, динамика, тонске 
боје различитих гласова и инструмената. 
Слушање вокалних, вокално-инструменталних и кратких 
инструменталних композиција, домаћих и страних 
композитора. 
Слушање дела најстарије фолклорне традиције српског и 
других народа. 
Слушање народних и уметничких дела инспирисаних 
фолклором народа и народности, различитог садржаја, 
облика и расположења, као и музичких прича. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Певање песама по слуху самостално и у групи.  
Певање песама из нотног текста солмизацијом. 
Извођење једноставних ритмичких и мелодијских мотива (у 
стилу) музике старих цивилизација певањем. 
Певање песама у комбинацији са покретом. 

Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху 
на инструментима Орфовог инструментарија и/или на 
другим инструментима.  
Свирање дечјих, народних и уметничких композиција из 
нотног текста. 
Извођење дечијих, народних и уметничких игара. 
Извођење једноставних ритмичких и мелодијских мотива (у 
стилу) музике старих цивилизација на инструментима или 
покретом. 
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музичких целина кроз певање, свирање и 
покрет;  
– изражава своје емоције осмишљавањем 
мањих музичких целина; 
– комуницира у групи импровизујући мање 
музичке целине гласом, инструментом или 
покретом; 
– учествује у креирању школских приредби, 
догађаја и пројеката 

 

 
 
 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Креирање пратње за песме ритмичким и звучним ефектима, 
користећи притом различите изворе звука. 
Креирање покрета уз музику коју ученици изводе. 
Осмишљавање музичких питања и одговора, ритмичка 
допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, 
састављање мелодије од понуђених мотива. 
Импровизација мелодије на задати текст; 
Импровизација дијалога на инструментима Орфовог 
инструментарија и другим инструментима. 
Израда једноставних музичких инструмената. 
Реконструкција музичких догађаја у стилу старих 
цивилизација.  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разликује основне временске одреднице 
(годину, деценију, век, миленијум, еру); 
– лоцира одређену временску одредницу на 
временској ленти; 
– разликује начине рачунања времена у 
прошлости и садашњости; 
– именује периоде прошлости и историјске 
периоде и наведе граничне догађаје; 
– разврста историјске изворе према њиховој 
основној подели; 
– повеже врсте историјских извора са 
установама у којима се чувају (архив, музеј, 
библиотека); 
– наведе главне проналаске и опише њихов 
утицај на начин живота људи у праисторији; 
– разликује основне одлике каменог и 
металног доба; 
– лоцира на историјској карти најважније 
цивилизације и државе Старог истока; 
– користећи историјску карту, доведе у везу 
особине рељефа и климе са настанком 
цивилизација Старог истока; 
– одреди место припадника друштвене 
групе на графичком приказу хијерархије 

 
 
 
 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

Основни садржаји 
Појам прошлости и историја као наука о прошлости људског 
друштва. 
Хронологија – рачунање времена. 
Подела прошлости и периодизација историје. 
Историјски извори – дефиниција, основна подела и установе 
у којима се чувају. 
Проширени садржаји 
Сродне науке и помоћне историјске науке. 
Историја око нас. 
Историјско наслеђе – тековине. 

 
 
 

ПРАИСТОРИЈА 

Основни садржаји 
Основне одлике праисторије (начин живота људи, 
проналасци). 
Подела праисторије (камено, метално доба). 
Проширени садржаји 
Најважнији праисторијски локалитети у Европи и Србији 
(Ласко, Алтамира, Лепенски Вир, Винча...). 

 
 
 
 
 
 

Основни садржаји 
Појам Старог истока – географске одлике, најзначајније 
цивилизације (Месопотамија, Египат, Јудеја, Феникија). 
Друштвени односи (робовласничко и теократско друштво) и 
државно уређење (монархија –царства/краљевства) у 
цивилизацијама Старог истока. 
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заједнице; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева на Старом 
истоку; 
– наведе најважније одлике државног 
уређења цивилизација Старог истока; 
– идентификује основна обележја и значај 
религије у цивилизацијама Старог истока; 
– разликује врсте писама цивилизација 
Старог истока; 
– илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних 
достигнућа народа Старог истока на 
савремени свет; 
– користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, догађај и 
личност у одговарајући миленијум или век; 
– изложи, у усменом или писаном облику, 
историјске догађаје исправним 
хронолошким редоследом; 
– прикупи и прикаже податке из различитих 
извора информација везаних за одређену 
историјску тему; 
– визуелне и текстуалне информације 
повеже са одговарајућим историјским 
периодом или цивилизацијом; 
– опише особености природних услова и 
географског положаја античке Грчке; 
– лоцира на историјској карти најважније 
цивилизације и државе античке Грчке; 
– приказује друштвену структуру и државно 
уређење грчких полиса на примеру Спарте и 
Атине; 
– пореди начин живота припадника 

 
 

СТАРИ ИСТОК 

Основне одлике привреде и свакодневни живот – обичаји, 
занимања, култура исхране и становања. 
Култура и историјско наслеђе народа Старог истока – 
религија (монотеизам и политеизам), писмо, књижевност, 
уметност, наука, цивилизацијске тековине (математика, 
архитектура, календар, иригациони систем, саобраћајна 
средства, медицина, закони...). 
Проширени садржаји 
Специфичности египатске религије. 
Специфичности религија цивилизација Месопотамије. 
Основне одлике јудаизма. 
Најважније цивилизације Далеког истока (Индија, Кина). 

 
 
 
 
 
 
 

АНТИЧКА ГРЧКА 

Основни садржаји 
Појам античке Грчке – географске одлике. 
Најстарији период грчке историје (Критска и Микенска 
цивилизација). 
Грчки митови (појам, примери) и хомерски епови. 
Колонизација и основне одлике привреде. 
Полиси – Спарта и Атина (појам полиса, структура друштва, 
државно уређење). 
Грчко-персијски ратови. 
Пелопонески рат – узроци и последице. 
Култура и свакодневни живот (религија, олимпијске игре, 
митологија, уметност, наука, обичаји, занимања). 
Хеленистичко доба и његова култура. 
Историјско наслеђе (институције, закони, књижевност, 
позориште, филозофија, демократија, медицина, уметност, 
архитектура, беседништво, олимпијске игре). 
Проширени садржаји 
Пелопонески рат (ток рата, најважнији догађаји и личности). 
Најистакнутије личности: Драконт, Перикле, Филип II, 
Аристотел, Архимед... 
Грчка митологија, пантеон. 
Седам светских чуда античког доба. 
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различитих друштвених слојева у античкој 
Грчкој, 
– идентификује узроке и последице грчко-
персијских ратова и Пелопонеског рата; 
– истражи основна обележја и значај 
религије старих Грка; 
– разликује легенде и митове од историјских 
чињеница; 
– наведе значај и последице освајања 
Александра Великог; 
– илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних 
достигнућа античке Грчке и хеленистичког 
доба на савремени свет; 
– користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, догађај и 
личност из историје античке Грчке и 
хеленизма у одговарајући миленијум, век 
или деценију; 
– израчуна временску удаљеност између 
појединих догађаја; 
– користи основне историјске појмове; 
– лоцира на историјској карти простор 
настанка и ширења Римске државе; 
– наведе основне разлике између античке 
римске републике и царства; 
– разликује узроке од последица 
најзначајнијих догађаја у историји античког 
Рима; 
– истражи основна обележја и значај 
религије античког Рима; 
– илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних 
достигнућа античког Рима на савремени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНТИЧКИ РИМ 

Основни садржаји 
Појам античког Рима – географске одлике и периодизација. 
Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему). 
Структура друштва и уређење Римске републике. 
Ширење Римске државе (освајања и провинције, привреда). 
Рим у доба царства – принципат и доминат. 
Култура и свакодневни живот (религија, уметност, наука, 
обичаји, занимања). 
Хришћанство – појава и ширење. 
Пад Западног римског царства (почетак Велике сеобе 
народа, подела царства и пад Западног царства). 
Историјско наслеђе (абецеда, календар, медицина, 
уметност, архитектура, путеви, водовод, канализација, 
терме, римски бројеви, хришћанство, римско наслеђе на 
територији Србије). 
Проширени садржаји 
Етрурци. 
Римска војска. 
Римски градови на територији Србије. 
Најистакнутије личности: Ханибал, Цицерон, Јулије Цезар, 
Клеопатра, Октавијан Август, Константин Велики...). 
Римски пантеон. 
Гладијаторске борбе. 
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свет; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у античком 
Риму; 
– наведе најзначајније последице настанка и 
ширења хришћанства; 
– лоцира на карти најважније римске 
локалитете на територији Србије; 
– користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, догађај и 
личност из историје античког Рима у 
одговарајући миленијум, век или деценију 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГЕОГРАФИЈА 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, 
демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и 
глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 
патриотизма. 
ПЕТИ 
36  часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– повеже постојећа знања о природи и 
друштву са географијом као науком; 
– повеже географска знања о свету са 
историјским развојем људског друштва и 
научно-техничким прогресом; 
– на примерима покаже значај учења 
географије за свакодневни живот човека; 
– разликује одговорно од неодговорног 
понашања човека према природним 
ресурсима и опстанку живота на планети 
Земљи; 
– разликује појмове васиона, галаксија, 
Млечни пут, Сунчев систем, Земља; 
– објасни и прикаже структуру Сунчевог 
система и положај Земље у њему; 
– разликује небеска тела и наводи њихове 
карактеристике; 
– одреди положај Месеца у односу на 
Земљу и именује месечеве мене; 
– помоћу глобуса опише облик Земље и 
наведе доказе о њеном облику; 
– помоћу карте опише распоред копна и 
воде на Земљи и наведе називе континената 
и океана; 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА Ширење географских хоризоната и велика географска 
открића. 
Одговорност човека према планети Земљи. 

ВАСИОНА Васиона, галаксија, Млечни пут, звезде, сазвежђа. 
Сунчев систем: Сунце, планете, сателити, Месец, месечеве 
мене, астероиди, комете, метеори. 

 
 
 
 
 
 

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

Облик Земље 
и структура 

њене  
површине 

Облик и димензије Земље, распоред копна и воде на Земљи 
Сила Земљине теже, глобус, екватор, полови. 

 

 
Земљина 
кретања 

Ротација Земље и последица ротације: смена обданице и 
ноћи, привидно кретање Сунца, локално време. 
Револуција Земље и последице револуције: неједнака 
дужина обданице и ноћи током године, смена годишњих 
доба, календар, топлотни појасеви. 

 
Унутрашња 

грађа и 
рељеф Земље 

Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче: 
кретање плоча, промена положаја континената. 
Вулканизам и земљотреси: елементи, настанак, зоне појава 
у свету и Србији, последице и шта радити у случају 
земљотреса. 
Стене: магматске, седиментне, метаморфне. 
Постанак рељефа процесима набирања и раседања, 
планине, низије, надморска и релативна висина. 
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– примерима објасни деловање Земљине 
теже на географски омотач; 
– разликује и објасни Земљина кретања и 
њихове последице; 
– повеже смер ротације са сменом дана и 
ноћи; 
– повеже нагнутост земљине осе са 
различитом осветљеношћу површине 
Земље; 
– повеже револуцију Земље са сменом 
годишљих доба на северној и јужној 
полулопти и појавом топлотних појасева; 
– разликује деловање унутрашњих сила 
(сила Земљине теже, унутрашња топлота 
Земље); 
– разликује основне омотаче унутрашње 
грађе Земље; 
– наведе спољашње силе (ветар, вода) 
Земље; 
– помоћу карте и цртежа опише начине и 
последице кретања литосферних плоча 
(вулканизам, земљотреси, набирање и 
раседање); 
– разликује хипоцентар и епицентар и 
наведе трусне зоне у свету и у Србији; 
– наведе поступке које ће предузети за 
време земљотреса ; 
– опише процес вулканске ерупције и њене 
последице; 
– помоћу фотографија или узорка стена 
разликује основне врсте стена, описује 
њихов настанак и наводи примере за 
њихово коришћење; 
– помоћу карте, цртежа и мултимедија 

Обликовање рељефа дејством воде (радом река, таласа, 
леда, растварање стена) и ветра. 
Човек и рељеф (позитивни и негативни утицаји). 

 
Ваздушни 

омотач Земље 

Атмосфера (састав, структура и значај). 
Време и клима: климатски елементи и појаве (температура, 
притисак, влажност ваздуха, падавине, облачност, ветар). 
Климатски чиниоци, основни типови климе. 
Човек и клима (атмосферске непогоде, утицај човека на 
климу). 

 
 

Воде на 
Земљи 

Светско море и његова хоризонтална подела, својства 
морске воде (сланост, температура, боја, провидност), 
кретање морске воде (таласи, цунами, плима и осека, 
морске струје). 
Воде на копну: подземне воде и извори, реке, језера и 
ледници. 
Човек и вода – поплаве и бујице, заштита вода од загађења. 
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објашњава настанак планина и низија и 
разликује надморску и релативну висину; 
– разликује ерозивне и акумулативне 
процесе; 
– наведе примере деловања човека на 
промене у рељефу (бране, насипи, копови); 
– опише структуру атмосфере; 
– наведе временске промене које се 
дешавају у тропосфери (ветрови, падавине, 
облаци, загревање ваздуха...); 
– разликује појам времена од појма клима; 
– наведе климатске елементе и чиниоце и 
основне типове климе; 
– графички представи и чита климатске 
елементе (климадијаграм) користећи ИКТ; 
– користи дневне метеоролошке извештаје 
из медија и планира своје активности у 
складу са њима; 
– наводи примере утицаја човека на 
загађење атмосфере и предвиђа последице 
таквог понашања; 
– наводи примере о утицају атмосферских 
непогода на човека (екстремне температуре 
и падавине, град, гром, олуја); 
– уочава и разликује на географској карти 
океане, већа мора, заливе и мореузе; 
– наведе и опише својства морске воде; 
– помоћу карте прави разлику између речне 
мреже и речног слива; 
– наведе и опише елементе реке (извор, 
ушће, различити падови на речном току); 
– разликује типове језерских басена према 
начину постанка; 
– наведе узроке настанка поплава и бујица и 
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објасни последице њиховог дејства;  
– наведе поступке које ће предузети за 
време поплаве и након ње; 
– наведе примере утицаја човека на 
загађивање вода и предвиђа последице 
таквог понашања; 
– помоћу карте повеже климатске услове са 
распрострањеношћу живог света на Земљи; 
– помоћу карте наведе природне зоне и 
карактеристичан живи свет у њима; 
– опише утицај човека на изумирање 
одређених биљних и животињских врста; 
– наведе примере за заштиту живог света на 
Земљи. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– израчуна вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши једноставну 
линеарну једначину или неједначину (у 
скупу природних бројева) 
– реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи бројевни 
израз, линеарну једначину или неједначину 
(у скупу природних бројева) 
– примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 
25 и декадним јединицама 
– разликује просте и сложене бројеве и 
растави број на просте чиниоце 
– одреди и примени НЗС и НЗД 
– изводи скуповне операције уније, пресека, 
разлике и правилно употребљава 
одговарајуће скуповне ознаке 
– правилно користи речи и, или, не, сваки у 
математичко-логичком смислу 
– анализира односе датих геометријских 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 

Први део 
Својства операција сабирања, множења, одузимања и 
дељења у скупу Н0. 
Дељење са остатком у скупу Н0 (једнакост а = bq + р, 0 ≤ р 
<б). 
Својства дељивости; чиниоци и садржаоци природног броја.  
Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 
Дељивост са 4 и 25.  
Дељивост са 3 и 9. 
Скупови и скуповне операције: унија, пресек и разлика. 
Други део 
Прости и сложени бројеви.  
Ератостеново сито. 
Растављање природних бројева на просте чиниоце. 
Заједнички делилац и највећи заједнички делилац. 
Еуклидов алгоритам за налажење НЗД.  
Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац. 
Веза између НЗД и НЗС. 
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објеката и запише их математичким писмом  
– опише основне појмове у вези са кругом 
(центар, полупречник, тангента, тетива) и 
одреди положај тачке и праве у односу на 
круг 
– нацрта праву паралелну датој правој 
користећи геометријски прибор 
– упореди, сабира и одузима дужи, 
конструктивно и рачунски 
– преслика дати геометријски објекат 
централном симетријом и транслацијом 
– правилно користи геометријски прибор 
– идентификује врсте и опише својства 
углова (суседни, упоредни, унакрсни, углови 
на трансверзали, углови са паралелним 
крацима) и примени њихове узајамне 
односе  
– нацрта праву нормалну на дату праву 
користећи геометријски прибор 
– измери дати угао и нацрта угао задате 
мере 
– упореди, сабере и одузме углове рачунски 
и конструктивно  
– реши једноставан задатак применом 
основних својстава паралелограма 
(једнакост наспрамних страница и 
наспрамних углова) 
– прочита, запише, упореди и представи на 
бројевној полуправој разломке у оба записа 

 
 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ 

Тачке и праве; односи припадања и распореда. 
Однос правих у равни; паралелност.  
Мерење дужине и једнакост дужи. 
Кружница и круг. Кружница и права. 
Преношење и надовезивање дужи. 
Централна симетрија. 
Вектор и транслација. 

 
 
 

УГАО 

Угао, централни угао; једнакост углова. 
Надовезивање углова (суседни углови, конструктивно 
упоређивање, сабирање и одузимање углова). 
Упоредни углови; врсте углова. 
Мерење углова, сабирање и одузимање мере углова. 
Угао између две праве; нормалне праве; унакрсни углови. 
Углови на трансверзали. 
Транслација и углови. 

 
 
 
 
 
 

РАЗЛОМЦИ 

Први део 
Појам разломка облика а/б (а, б Î Н). 
Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима. 
Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака. 
Децимални запис разломка и превођење у запис облика а/б 
(б ≠ 0). Упоређивање бројева у децималном запису.  
Заокругљивање бројева. 
Други део 
Основне рачунске операције с разломцима (у оба записа) и 
њихова својства. Изрази. 
Једначине и неједначине у скупу разломака. 
Трећи део 
Примене разломака (проценти, аритметичка средина, 
размера). Основна неједнакост п < (п+q)/2 < q.  
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и преводи их из једног записа у други  
– одреди месну вредност цифре у запису 
децималног броја 
– заокругли број и процени грешку 
заокругљивања; 
– израчуна вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши једноставну 
линеарну једначину и неједначину 
– реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи бројевни 
израз, линеарну једначину или неједначину 
– одреди проценат дате величине 
– примени размеру у једноставним реалним 
ситуацијама 
– примени аритметичку средину датих 
бројева 
– сакупи податке и прикаже их табелом и 
кружним дијаграмом и по потреби користи 
калкулатор или расположиви софтвер 
– идентификује осносиметричну фигуру и 
одреди њену осу симетрије 
– симетрично преслика тачку, дуж и 
једноставнију фигуру користећи 
геометријски прибор 
– конструише симетралу дужи, симетралу 
угла и примењује њихова својства 
– конструише праву која је нормална на дату 
праву или паралелна датој прави 

 
ОСНА СИМЕТРИЈА 

Осна симетрија у равни и њене особине.  
Оса симетрије фигуре. 
Симетрала дужи и конструкција нормале.  
Симетрала угла.  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

БИОЛОГИЈА 
Циљ учења Биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином 
развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и 
потребе за одрживим развојем. 
ПЕТИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– истражује особине живих бића према 
упутствима наставника и води рачуна о 
безбедности током рада; 
– групише жива бића према њиховим 
заједничким особинама; 
– одабира макро-морфолошки видљиве 
особине важне за класификацију живих 
бића; 
– идентификује основне прилагођености 
спољашње грађе живих бића на услове 
животне средине, укључујући и основне 
односе исхране и распрострањење;  
– једноставним цртежом прикаже биолошке 
објекте које посматра и истражује и означи 
кључне детаље; 
– прикупља податке о варијабилности 
организама унутар једне врсте, табеларно и 
графички их представља и изводи 
једноставне закључке; 

 
 
 
 
 
 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 

Жива бића, нежива природа и биологија. 
Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, 
излучивање, надражљивост, покретљивост, размножавање, 
раст и развиће. 
Једноћелијски и вишећелијски организми. 
Основе класификације: главни (морфолошки) карактери и 
особине важне за класификацију. Формирање скупова 
карактера који се уклапају једни у друге (груписање живих 
бића). 
Исхрана. Храна као извор енергије и градивних супстанци 
потребних за обављање свих животних процеса.  
Дисање као размена гасова у различитим срединама.  
Излучивање. 
Надражљивост.  
Покретљивост – кретање.  
Размножавање: бесполно и полно.  
Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази 
током развића; пубертет и полна зрелост.  
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– разликује наследне особине и особине 
које су резултат деловања средине, на 
моделима из свакодневног живота; 
– поставља једноставне претпоставке, 
огледом испитује утицај срединских фактора 
на ненаследне особине живих бића и 
критички сагледава резултате; 
– користи доступну ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата; 
– доведе у везу промене у спољашњој 
средини (укључујући утицај човека) са 
губитком разноврсности живих бића на 
Земљи; 
– направи разлику између одговорног и 
неодговорног односа према живим бићима 
у непосредном окружењу; 
– предлаже акције бриге о биљкама и 
животињама у непосредном окружењу, 
учествује у њима, сарађује са осталим 
учесницима и решава конфликте на 
ненасилан начин;  
– илуструје примерима деловање људи на 
животну средину и процењује последице 
таквих дејстава; 
– идентификује елементе здравог начина 
живота и у односу на њих уме да процени 
сопствене животне навике и избегава 
ризична понашања. 

 
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Живот у воденој и копненој средини – изглед, 
прилагођености на начин живота 
Живот у води – изглед, прилагођености на начин живота. 
Живот на копну – изглед, прилагођености на начин живота.  
Живот под земљом – изглед, прилагођености на начин 
живота. 

 
 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Преношење особина са родитеља на потомке. Разлике родитеља и 
потомака. Разлике полног и бесполног размножавања у настанку 
варијабилности. Јединке унутар једне врсте се међусобно 
разликују (варијабилност) – узроци варијабилности: наслеђивање 
и утицај средине на развиће сваке јединке. Варијабилност 
организама унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

 
 
 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 

 

Жива бића из непосредног окружења.  
Позитиван и негативан утицај људи на жива бића и животну 
средину.. 
Заштита живих бића и животне средине. 
Пројекат очувања природе у мом крају. 
Дивље животиње као кућни љубимци – да или не. 
Значај врста за човека (самоникло јестиво, лековито, 
отровно биље; животиње као храна и могући преносиоци 
болести, отровне животиње). 

 
 

ЧОВЕК  И ЗДРАВЉЕ 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. 
Штетност дуванског дима и псхоактивних супстанци. 
Физичка активност и здравље. 
Промене у пубертету и последице прераног ступања у 
сексуалне односе. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 
одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа 
предузимљиво и иницијативно. 
ПЕТИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– описује улогу технике, технологије и 
иновација у развоју заједнице и њихово 
повезивање; 
– разликује основна подручја човековог 
рада, производње и пословања у техничко-
технолошком подручју; 
– наводи занимања у области технике и 
технологије; 
– процењује сопствена интересовања у 
области технике и технологије; 
– организује радно окружење у кабинету; 
– правилно и безбедно користи техничке 
апарате и ИКТ уређаје у животном и радном 
окружењу; 
– процени како би изгледао живот људи без 
саобраћаја; 
– класификује врсте саобраћаја и 
саобраћајних средстава према намени; 
– наводи професије у подручју рада 
саобраћај; 
– направи везу између савременог 

 
 
 

ЖИВОТНО И РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

Појам, улога и значај технике и технологије на развој 
друштва и животног окружења. 
Подручја човековог рада и производње, занимања и 
послови у области технике и технологије. 
Правила понашања и рада у кабинету. 
Организација радног места у кабинету и примена мера 
заштите на раду. 
Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу. 

 
 
 
 

САОБРАЋАЈ 

Улога, значај и историјски развој саобраћаја. 
Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени. 
Професије у подручју рада саобраћај. 
Употреба информационих техологија у савременом 
саобраћају  
Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања. 
Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и 
дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају – 
рачунарска симулација и саобраћајни полигон. 
Обавезе и одговорност деце као учесника у саобраћају. 
Заштитна опрема потребна за безбедно управљање 
бициклом и дечијим возилима. 
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саобраћаја и коришћења информационих 
технологија; 
– разликује безбедно од небезбедног 
понашања пешака, возача бицикла и 
дечијих возила; 
– правилно се понаша као пешак, возач 
бицикла и дечијих возила у саобраћају;  
– користи заштитну опрему за управљање 
бициклом и дечијим возилима;  
– аргументује неопходност коришћења 
сигурносних појасева на предњем и задњем 
седишту аутомобила и увек их користи као 
путник;  
– повеже место седења у аутомобилу са 
узрастом ученика; 
– одговорно се понаша као путник у возилу;  
– показује поштовање према другим 
учесницима у саобраћају; 
– анализира симулирану саобраћајну 
незгоду на рачунару и идентификује 
ризично понашање пешака и возача 
бицикла; 
– самостално црта скицом и техничким 
цртежом једноставан предмет; 
– правилно чита технички цртеж; 
– преноси податке између ИКТ уређаја; 
– примењује основне поступке обраде 
дигиталне слике на рачунару; 
– користи програм за обраду текста за 
креирање документа са графичким 
елементима; 
– користи Интернет сервисе за претрагу и 
приступање онлине ресурсима; 
– преузима одговорност за рад; 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

 

Прибор за техничко цртање (оловка, гумица, лењир, 
троугаоници, шестар). Формати цртежа (А3, А4). Размера. 
Типови и дебљине линија (пуна дебела линија; пуна танка 
линија; пуна танка линија извучена слободном руком; 
испрекидана танка линија; црта-тачка-црта танка линија). 
Геометријско цртање (цртање паралелних правих, цртање 
нормале на дату праву, цртање углова помоћу лењира и 
троугаоника). 
Елементи котирања (помоћна котна линија, котна линија, 
показна линија, котни завршетак, котни број – вредност). 
Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија, 
размера и котирање).  
Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, 
смартпхоне, дигитални фотоапарат). 
Апликација за дигиталну обраду слике. Операције 
подешавања осветљености и контраста слике. Промена 
величине/резолуције слике, издвајање дела слике. 
Креирање документа у програму за обраду текста.  
Форматирање текста, уметање слике и графике. 
Интернет претрага и приступ онлине ресурсима. 

 
 
 
 
 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

Природни ресурси на Земљи: енергија и материјали. 
Управљање отпадом (рециклажа; заштита животне 
средине). 
Врсте, својства и примена природних материјала. 
Технологија прераде и обраде дрвета. 
Технологија прераде и обраде коже. 
Текстилна технологија. 
Технологија производње папира. 
Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и 
дрвета – сечење/резање, спајање (лепљење) и заштита 
(лакирање). 
Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање 
наведених материјала – маказе, моделарска тестера, брусни 
папир, стега. 
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– представи идеје и планове за акције које 
предузима користећи савремену 
информационо-комуникациону технологију 
и софтвер; 
– повезује својства природних материјала са 
применом; 
– објасни технологије прераде и обраде 
дрвета, производњу папира, текстила и 
коже; 
– сече, спаја и врши заштиту папира, 
текстила, коже и дрвета; 
– правилно и безбедно користи алате и 
прибор за ручну механичку обраду (маказе, 
моделарска тестера, брусни папир, стега); 
– направи план израде једноставног 
производа и план управљања отпадом; 
– самостално израђује једноставан модел;  
– самостално проналази информације 
потребне за израду предмета/модела 
користећи ИКТ и Интернет сервисе; 
– одабира материјале и алате за израду 
предмета/модела; 
– мери и обележава предмет/модел; 
– ручно израђује једноставан 
предмет/модел користећи папир и/или 
дрво, текстил, кожу и одговарајуће технике, 
поступке и алате; 
– користи програм за обраду текста за 
креирање документа реализованог решења; 
– самостално представља пројектну идеју, 
поступак израде и решење/производ; 
– показује иницијативу и јасну оријентацију 
ка остваривању циљева и постизању успеха; 
– планира активности које доводе до 

 
КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем 
папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем 
одговарајућих техника, поступака и алата. 
Приказивање идеје, поступка израде и решења/производа. 
Тимски рад и подела задужења у тиму. 
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остваривања циљева укључујући оквирну 
процену трошкова; 
– активно учествује у раду пара или мале 
групе у складу са улогом и показује 
поштовање према сарадницима;  
– пружи помоћ у раду другим ученицима;  
– процењује остварен резултат и развија 
предлог унапређења 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

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

ПЕТИ 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– наведе примену информатике и 
рачунарства у савременом животу; 
– правилно користи ИКТ уређаје; 
– именује основне врсте и компоненте ИКТ 
уређаја; 
– прави разлику између хардвера, софтвера 
и сервиса; 
– прилагоди радно окружење кроз основна 
подешавања; 
– креира дигитални слику и примени 
основне акције едитовања и форматирања 
(самостално и сараднички); 
– креира текстуални документ и примени 
основне акције едитовања и форматирања 
(самостално и сараднички); 
– примени алате за снимање и репродукцију 
аудио и видео записа; 
– креира мултимедијалну презентацију и 
примени основне акције едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички); 
– сачува и организује податке; 
– разликује основне типове датотека; 
– реагује исправно када дође у 
потенцијално небезбедну ситуацију у 

 
 
 

ИКТ 

Предмет изучавања информатике и рачунарства.  
ИКТ уређаји, јединство хардвера и софтвера. 
Подешавање радног окружења. 
Организација података. 
Рад са сликама. 
Рад са текстом. 
Рад са мултимедијом. 
Рад са презентацијама. 

 
 

ДИГИТАЛНА  
ПИСМЕНОСТ 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин.  
Правила безбедног рада на Интернету.  
Претраживање Интернета, одабир резултата и преузимање 
садржаја.  
Заштита приватности личних података. 
Заштита здравља, ризик зависности од технологије и 
управљање временом. 

 
 

РАЧУНАРСТВО 

Увод у логику и скупове: унија, пресек, разлика; речи „и”, 
„или”, „не”, „сваки”, „неки”, „ако...онда” 
Увод у алгоритме аритметике: писмено сабирање, 
множење, дељење с остатком, Еуклидов алгоритам. 
Увод у тему програмирања. 
Радно окружење изабраног софтвера за визуелно 
програмирање.  
Алати за рад са графичким објектима, текстом, звуком и 
видеом.  
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коришћењу ИКТ уређаја; 
– доводи у везу значај правилног одлагања 
дигиталног отпада и заштиту животне 
средине; 
– разликује безбедно од небезбедног, 
пожељно од непожељног понашања на 
Интернету; 
– реагује исправно када дођу у контакт са 
непримереним садржајем или са 
непознатим особама путем Интернета; 
– приступа Интернету, самостално 
претражује, проналази информације у 
дигиталном окружењу и преузима их на свој 
уређај; 
– информацијама на интернету приступи 
критички; 
– спроводи поступке за заштиту личних 
података и приватности на Интернету; 
– разуме значај ауторских права;  
– препознаје ризик зависности од 
технологије и доводи га у везу са својим 
здрављем; 
– рационално управља временом које 
проводи у раду са технологијом и на 
Интернету; 
– изводи скуповне операције уније, пресека, 
разлике и правилно употребљава 
одговарајуће скуповне ознаке; 
– схвати математичко-логички смисао речи 
„и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, израза 
„ако...онда”; 
– зна алгоритме аритметике (сабирања, 
множења, дељења с остатком, Еуклидов 
алгоритам) и интерпретира их 

Програм – категорије, блокови наредби, инструкције. 
Програмске структуре (линијска, циклична, разграната). 
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алгоритамски;  
– наведе редослед корака у решавању 
једноставног логичког проблема; 
– креира једноставан рачунарски програм у 
визуелном окружењу; 
– сврсисходно примењује програмске 
структуре и блокове наредби; 
– користи математичке операторе за 
израчунавања; 
– објасни сценарио и алгоритам пројекта; 
– анализира и дискутује програм; 
– проналази и отклања грешке у програму; 
– сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом, формулацији и 
представљању резултата и закључака; 
– одабира и примењује технике и алате у 
складу са фазама реализације пројекта; 
– наведе кораке и опише поступак 
решавања пројектног задатка; 
– вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које је 
био задужен; 
– поставља резултат свог рада на Интернет, 
ради дељења са другима, уз помоћ 
наставника.  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 
моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
ПЕТИ 
72+54  часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– примени једноставне комплексе простих и 
општеприпремних вежби; 
– изведе вежбе (разноврсна природна и 
изведена кретања) и користи их у спорту, 
рекреацији и различитим животним 
ситуацијама; 
– упореди резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст и сагледа 
сопствени моторички напредак; 
– комбинује и користи достигнути ниво 
усвојене технике кретања у спорту и 
свакодневном животу; 
– доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским дисциплинама; 
– одржава стабилну и динамичку равнотежу 
у различитим кретањима, изводи ротације 
тела; 
– користи елементе гимнастике у 
свакодневним животним ситуацијама и 
игри; 
– процени сопствене могућности за 
вежбање у гимнастици; 
– користи елементе технике у игри; 
– примењује основна правила рукомета у 

 
 
 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких способности 

 
 
 
 

 
 
 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ, 
СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 
 
 
 
 

Атлетика 

Обавезни садржаји 
Техника истрајног трчања. 
Истрајно трчање – припрема за крос. 
Техника спринтерског трчања. 
Техника високог и ниског старта. 
Скок увис (прекорачна техника). 
Бацање лоптице (до 200 г). 
Препоручени садржаји 
Техника штафетног трчања. 
Скок удаљ. 
Бацања кугле 2 кг. 
Бацање „вортекс-а”. 
Тробој. 

Спортска 
гимнастика 

Обавезни садржаји 
Вежбе на тлу.  
Прескоци и скокови. 
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игри; 
– учествује на унутародељенским 
такмичењима; 
– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 
музичку пратњу; 
– игра народно коло; 
– изведе кретања у различитом ритму; 
– изведе основне кораке плеса из народне 
традиције других култура;  
– контролише и одржава тело у води; 
– преплива 25м слободном техником; 
– скочи у воду на ноге; 
– поштује правила понашања у и око водене 
средине; 
– објасни својим речима сврху и значај 
вежбања; 
– користи основну терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања у и на 
просторима за вежбање у школи и ван ње, 
као и на спортским манифестацијама; 
– примени мере безбедности током 
вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима у просторима за 
вежбање; 
– примени и поштује правила тимске и 
спортске игре у складу са етичким нормама; 
– навија и бодри учеснике на такмичењима 
и решава конфликте на социјално 
прихватљив начин; 
– користи различите изворе информација за 
упознавање са разноврсним облицима 
физичких и спортско-рекративних 
активности; 

Вежбе у упору. 
Вежбе у вису. 
Ниска греда. 
Гимнастички полигон. 
Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте). 
Висока греда. 
Трамболина. 
Прескок. 
Коњ са хватаљкама. 
Вежбе у упору (сложенији састав). 
Вежбе у вису (сложенији састав). 

 

 
 
 
 
 
 

Основе 
тимских 

спортских 
игара 

Обавезни садржаји 
Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи технике и правила; 
– вођење лопте,  
– хватања и додавања лопте, 
– шутирања на гол, 
– финтирање, 
– принципи индувидуалне одбране 
– основна правила рукомета/минирукомета 
Спортски полигон. 
Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, тактике и правила игре:  
– хватања котрљајућих лопти, 
– дриблинг, 
– шутирања на гол, 
– финтирање, 
– основни принципи колективне одбране. 

 

 Обавезни садржаји 
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– прихвати сопствену победу и пораз у 
складу са „ферплејом”; 
– примењује научено у физичком и 
здравственом васпитању у ванредним 
ситуацијама; 
– препозна лепоту покрета и кретања у 
физичком вежбању и спорту; 
– направи план дневних активности; 
– наведе примере утицаја физичког 
вежбања на здравље; 
– разликује здраве и нездраве начине 
исхране; 
– направи недељни јеловник уравнотежене 
исхране уз помоћ наставника; 
– примењује здравствено-хигијенске мере 
пре, у току и након вежбања;  
– препозна врсту повреде; 
– правилно реагује у случају повреде; 
– чува животну средину током вежбања. 

 

 
Плес и 

ритмика 

Покрети уз ритам и уз музичку пратњу. 
Ритмичка вежба без реквизита. 
Скокови кроз вијачу. 
Народно коло „Моравац”.  
Народно коло из краја у којем се школа налази. 
Основни кораци друшвених плесова. 
Препоручени садржаји 
Вежбе са обручем. 
Вежбе са лоптом. 
Сложенији скокови кроз вијачу. 

 
 

Пливање 

Обавезни садржаји 
Предвежбе у обучавању пливања. 
Игре у води. 
Самопомоћ у води. 
Препоручени садржаји 
Плива једном техником. 
Роњење у дужину. 

 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРА 

 
 
 
 
 
 
Физичко 
вежбање и 
спорт 

Циљ и сврха вежбања у физичком и здравственом 
васпитању. 
Основна правила. 
Рукомета/минирукомета и Малог фудбала. 
Понашање према осталим субјекатима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене екипе). 
Чување и одржавање материјалних добара која се користе у 
физичком и здравственом васпитању. 
Уредно постављање и склањање справа и реквизита 
неопходних за вежбање. 
Упознавање ученика са најчешћим облицима насиља у 
физичком васпитању и спорту. 
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање конфликтних 
ситуација). 
Писани и електорнски извори информација из области 
физчког васпитања и спорта. 
Значај развоја физичких способности за сналажење у 
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ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, пожар...). 
Физичко вежбање и естетика (правилно обликовање тела). 
Планирање дневних активности 

 
 
 
 
Здравствено 
васпитање 

Физичка активност, вежбање и здравље. 
Основни принципи вежбања и врсте физичке активности. 
Одржавање личне опреме за вежбање и поштовање 
здравствено-хигијенских мера пре и после вежбања. 
Лична и колективна хигијена пре и после вежбања. 
Утицај правилне исхране на здравље и развој људи. 
Исхрана пре и после вежбања 
Прва помоћ:  
– значај прве помоћи,  
– врсте повреда. 
Вежбање и играње на чистом ваздуху – чување околине 
приликом вежбања. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ наставе и учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем 
основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и 
одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници 
уважавајући демократске вредности. 
ПЕТИ 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разликује жеље од потреба и наведе 
примере везе између потреба и људских 
права; 
– штити своја права на начин који не 
угрожава друге и њихова права; 
– аргументује потребу посебне заштите 
права детета; 
– на примеру препозна уграђеност права 
детета у основним документима која уређују 
рад школе; 
– наведе чиниоце који утичу на остваривање 
дечијих права;  
– препозна ситуације кршења дечијих права 
у свакодневном животу и на примерима 
историјских догађаја;  
– искаже свој став о значају поштовања 
правила у функционисању заједнице; 
– учествује у доношењу правила рада групе 
и поштује их; 
– понаша се у складу са правилима и 
дужностима у школи; 
– наведе начине демократског одлучивања; 
– објасни улогу појединца и група у заштити 

 
 
 
 

ЉУДСКА ПРАВА 

Потребе и права  
Потребе и жеље.  
Потребе и права. 
Права и правила у учионици.  
Правила рада у учионици, доношење групних правила.  
Права детета у документима о заштити права 
Посебност права детета и људска права. 
Конвенција о правима детета. 
Врсте права. 
Показатељи остварености и кршења дечијих права .  
Конвенција о правима детета у документима која се односе 
на школу.  

 
 
 
 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Права и функционисање заједнице 
Моје заједнице.  
Школа као заједница. 
Одлучивање у учионици и школи.  
Гласање и консензус као демократски начини одлучивања. 
Одговорности и обавезе у заједници 
Одговорност деце. 
Одговорности одраслих (родитеља, наставника). 
Кршење и заштита права  
Понашање ученика у ситуацијама кршења права детета. 
Коме се могу обратити за помоћ. 
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дечијих права;  
– реално процени сопствену одговорност у 
ситуацији кршења нечијих права и зна коме 
да се обрати за помоћ; 
– прихвата друге ученике и уважава њихову 
различитост; 
– у медијима и књигама које чита проналази 
примере предрасуда, стереотипа, 
дискриминације, нетолеранције по 
различитим основама као и примере 
поштовања различитости;  
– наведе врсте насиља; 
– анализира сукоб из различитих углова 
учесника и налази конструктивна решења 
прихватљива за све стране у сукобу; 
– аргументује предности конструктивног 
начина решавања сукоба; 
– учествује у идентификацији проблема у 
вези са оствареношћу права детета у својој 
школи; 
– учествује у осмишљавању акције, 
процењивању њене изводљивости и 
предвиђању могућих ефекат;  
– учествује у извођењу акције, прикупљању 
и обради података о изабраном проблему 
користећи различите изворе и технике; 
– презентује, образлаже и аргументује 
изабрану акцију и добијене резултате;  
– у дискусији показује вештину активног 
слушања, износи свој став заснован на 
аргументима, комуницира на 
неугрожавајући начин.  

 
 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Наши идентитети  
Наше сличности и разлике  
(раса, пол, национална припадност, друштвено порекло, 
вероисповест, политичка или друга уверења, имовно стање, 
култура, језик, старост и инвалидитет).  
Стереотипи и предрасуде. 
Дискриминација. 
Толеранција. 
Цукоби и насиље  
Сукоби и начини решавања сукоба. 
Предности конструктивног решавања сукоба. 
Врсте насиља: физичко, активно и пасивно, емоционално, 
социјално, сексуално, дигитално. 
Реаговање на насиље. 
Начини заштите од насиља.  

 
 
 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење акција у школи у корист права 
детета 
Избор проблема.  
Тражење решења проблема. 
Израда плана акције. 
Анализа могућих ефеката акције. 
Планирање и извођење акције.  
Завршна анализа акције и вредновање ефеката.  
Приказ и анализа групних радова. 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
ПЕТИ 
36 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I - УВОД  
1. Упознавање садржаја 
програма и начина рада  
 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, 
планом и програмом и 
начином реализације 
наставе Православног 
катихизиса; 
• Установити каква су знања 
стекли и какве ставове 
усвојили ученици у 
претходном школовању. 

• моћи да сагледа 
садржаје којима ће се 
бавити настава 
Православног катихизиса у 
току 5. разреда основне 
школе;  
• моћи да уочи какво је 
његово предзнање из 
градива Православног 
катихизиса обрађеног у 
претходном циклусу 
школовања. 

• Упознавање са 
садржајем програма и 
начином рада 
• Прелиминарна 
систематизација 

 
Катихизација као 
литургијска делатност- 
заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би 
требало стално да има 
науму да катихеза не 
постоји ради гомилања 
информација ("знања о 
вери"), већ као настојање 
да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз 
слободно учешће у 
богослужбеном животу 
Цркве.  
На почетку сваке 
наставне теме ученике би 
требало упознати са 
циљевима и исходима 
наставе, садржајима по 
темама, начином 
остваривања програма 
рада, као и са начином 
вредновања њиховог 

II - РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 
СТАРОГ СВЕТА  

2. Религија и култура старог 
света 
3. Човек тражи Бога  

 

• Упознати ученике са 
основним елементима 
религије и културе старог 
века. 
• Упознати ученике са 
паганским митовима и 
легендама о вечном животу. 
• Припремити ученике за 
сусрет са Откровењем 
Истинитог Бога. 

• моћи да именује неке 
политеистичке религије. 
• моћи да наведе неке од 
карактеристика 
политеистичких религија и 
културе старог века 

• Религија и култура старог 
света 
• Човекова жеђ за Богом и 
вечним животом 
• Митови и легенде 

III - ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ 
БИБЛИЈЕ  

4. Божије Откровење 
5. Свето Писмо (настанак, 
подела)  

• Развити код ученика 
свест о Богу као 
личности која се 
открива човеку 
• Упознати ученике са 
појмовима Светог 
Предања и Светог 

• моћи да уочи да се Бог 
откривао изабраним 
људима, за разлику од 
паганских божанстава; 
• моћи да објасни да је 
рођење Христово догађај 
који дели историју на 

• Божије Откровење 
• Свето Писмо (настанак, 
подела) 
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 Писма  
• Објаснити 
ученицима узрок и 
начин настанка 
Библије 

стару и нову еру; 
• моћи да наведе неке од 
библијских књига, 
њихове ауторе и оквирно 
време настанка  
• моћи да разликује 
Стари и Нови Завет 
• бити подстакнут да се 
односи према Библији 
као светој књизи; 

рада.  
Врсте наставе 
Настава се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (35 
часова) 
• практична настава (1 
час) 
Место реализације 
наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
• Практична настава се 
реализује у цркви - 
учешћем у литургијском 
сабрању;  
Дидактичко методичка 
упутства за реализацију 
наставе 
• Уводне часове требало 
би осмислити тако да 
допринесу међусобном 
упознавању ученика, 
упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, 
али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и 
ставовима из подручја 
Православног катихизиса, 
група располаже. 
• Реализација програма 
требало би да се одвија у 

IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА И 
ЧОВЕКА  

6. Стварање света 
7. Стварање човека 
8. Прародитељски грех 
9. Човек изван рајског врта  

 

• Пружити ученицима 
знање да Бог из љубави 
ствара свет да би му дао 
вечно постојање; 
• Оспособити ученике за 
разумевање посебности 
улоге човека у свету, као 
споне између Бога и света. 
• Објаснити ученицима 
повест о првородном греху 
и његовим последицама; 
• Указати ученицима на 
начин на који се Бог стара о 
свету и човеку од Адама до 
Ноја; 
• Пробудити у ученицима 
осећај одговорности за свет 
који их окружује. 

• моћи да преприча 
библијску причу о 
постању и доживи је као 
дело љубави Божије 
• моћи да увиди да је Бог 
поред видљивог света 
створио и анђеле  
• моћи да преприча 
библијску приповест о 
стварању човека и уочи 
да је човек сличан Богу 
јер је слободан 
• бити подстакнут на 
развијање осећаја личне 
одговорности према 
природи; 
• моћи да наведе неке од 
последица првородног 
греха по човека и читаву 
створену природу; 
• моћи да преприча неку 
од библијских прича до 
Аврама; 
• моћи да повеже причу о 

• Шестоднев 
• Стварање човека "по 
икони и подобију" 
• Прародитељски грех 
• Човек изван рајског врта 
(Каин и Авељ, Ноје, 
Вавилонска кула) 
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Нојевој барци са Црквом  
• бити подстакнут на 
послушност као израз 
љубави према Богу; 

складу с принципима 
савремене активне 
наставе, која својом 
динамиком подстиче 
ученике на истраживачки 
и проблемски приступ 
садржајима тема. У току 
реализације стављати 
нагласак више на 
доживљајно и 
формативно, а мање на 
сазнајно и 
информативно. 
• Квалитет наставе се 
постиже када се наставни 
садржаји реализују у 
складу са савременим 
педагошким захтевима у 
погледу употребе 
разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава. 
• Имајући у виду захтеве 
наставног програма и 
могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко 
дидактичка решења, 
наставник би требало да 
води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 
извођења наставе - 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 

V -Старозаветна историја 
спасења  

10. Аврам и Божији позив 
11. Исак и његови синови 
12. Праведни Јосиф  
13. Мојсије 
14. Пасха  

 

• Упознати ученике са 
старозаветним 
личностима и 
догађајима 
• Указати ученицима 
на везу између 
старозаветних 
личности и Христа 
• Указати ученицима 
на повезаност Пасхе и 
Христа 
• Указати ученицима 
на етичку вредност 
старозаветних списа 
• Развијање свести 
ученика о старању 
Божјем за свет кроз 
библијску историју; 
• Пружити ученицима 
знање о старозаветним 
мотивима у 
иконографији. 

• моћи да наведе неке од 
најважнијих старозаветних 
личности и догађаја  
• моћи да уочи везу 
старозаветних праотаца и 
патријараха са Христом 
• моћи да исприча да 
јеврејски народ прославља 
Пасху као успомену на 
излазак из Египта 
• моћи да извуче моралну 
поуку из библијских 
приповести 
• моћи да препозна 
старозаветне личности и 
догађаје у православној 
иконографији. 

• Аврам и Божији позив 
• Исак и његови синови 
• Праведни Јосиф  
• Мојсије 
• Пасха 

VI - ЗАКОН БОЖИЈИ  

15. На гори Синају 
16. Десет Божјих заповести  
17.Закон Божији као педагог 
за Христа  

 

• Објаснити ученицима 
околности у којима је Бог 
дао Закон преко Мојсија; 
• Пружити ученицима 
основно знање о томе да 
се кроз заповести Божје 
остварује заједница 
између Бога и људи;  
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да су 
Десет Божјих заповести 

• моћи да преприча 
библијски опис давања 
Десет Божијих заповести 
Мојсију; 
• моћи да наведе и 
протумачи на основном 
нивоу Десет Божјих 
заповести; 
• моћи да разуме да је од 
односа према 

• Добијање Божијих 
заповести на гори Синају 
• Садржај Десет Божјих 
заповести 
• Смисао Декалога као 
припреме за Христа 
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водич и припрема за 
Христове заповести 
љубави 

Заповестима зависила и 
припадност Божијем 
народу; 
• бити подстакнут да 
примени вредности 
Декалога у свом 
свакодневном животу. 

интересовањима, 
склоностима, 
способностима и 
мотивацији ученика. 
• У остваривању 
савремене наставе 
наставе наставник је 
извор знања, креатор, 
организатор и 
координатор ученичких 
активности у наставном 
процесу.  
• Настава је успешно 
реализована ако је 
ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за 
остваривање своје 
личности кроз 
заједничарење са 
ближњима и Тројичним 
Богом који постаје извор 
и пуноћа његовог живота.  
Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности реализације 
наставе и остварености 
задатака и исхода 
наставе) наставник ће 
остварити на два начина: 
• процењивањем 
реакције ученика или 
прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних 

VII - МЕСИЈАНСКА НАДА  

18. "Земља меда и млека" 
19. Цар Давид 
20. Соломон и јерусалимски 
храм 
21. Псалми Давидови 
22. Старозаветни пророци 
23. Месијанска нада  

 

• Упознати ученике са 
појмом "обећане земље" 
и њеним значајем за 
"изабрани народ Божији" 
• Објаснити ученицима 
значај старозаветне 
Скиније и Храма  
• Указати ученицима на 
улогу старозаветних 
царева и пророка  
• Указати ученицима на 
лепоту Давидових 
псалама 
• Објаснити ученицима 
појам Месије 
• Предочити ученицима 
специфичности библијског 
текста и омогућити им да 
доживе његову 
сликовитост 

• моћи да препозна на 
слици Ковчег Завета и 
Скинију и да у једној 
реченици каже шта је 
мана 
• моћи да именује 
најважније личности 
јеврејског народа у • 
Насељавање Обећане 
земље (Исус Навин, 
Самсон...) 
• Цар Давид 
• Соломон и 
јерусалимски храм 
• Псалми Давидови 
• Старозаветни пророци 
• Месијанска нада 
Обећаној земљи  
• моћи да уочи да је 
Светиња над светињама 
посебно место Божијег 
присуства 
• знати да је цар Давид 
испевао Псалме у славу 
Божију  
• моћи да наведе неке од 
старозаветних пророка 

• Насељавање Обећане 
земље (Исус Навин, 
Самсон...) 
• Цар Давид 
• Соломон и јерусалимски 
храм 
• Псалми Давидови 
• Старозаветни пророци 
• Месијанска нада 
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• моћи да уочи да су 
старозаветни пророци 
најављивали долазак 
Месије  
• увидети значај 
покајања и молитве као 
"жртве угодне Богу" на 
основу одељака поучних 
и пророчких књига 

евалуационих листића;  
• провером знања које 
ученици усвајају на часу и 
испитивањем ставова;  
Оцењивање 
Непосредно описно 
оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 
• усмено испитивање; 
• писмено испитивање; 
• посматрање понашања 
ученика;  
Оквирни број часова по 
темама 
Увод - 1 
Религија и култура старог 
света - 3 
Откривење - Свет Библије 
- 4 
Стварање света и човека - 
7 
Старозаветна историја 
спасења - 7 
Закон Божији - 4 
Месијанска нада - 8 
Евалуација - 1+1 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ 
Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне 
позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
ПЕТИ 
72 часова 

 
ТЕМА/ОБЛАСТ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 
 

 
САДРЖАЈИ 

1. Hello 
Поздрављање; Представљање себе и 
других и тражење/ давање 
информација о себи и другима; 
разумевање и коришћење молби и 
захтева;  

- разумеју и користе исказе који се односе 
на поздрављање, представљање и 
тражење/давање информација личне 
природе;  
- поздраве и отпоздраве,  представе себе и 
другог користећи једноставна језичка 
средства;  
- у неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима; 
- уз дуже паузе, описују предмете из 
непосредног окружења 
- разумеју једноставнији опис живих бића, 
предмета и места и положаја у простору; 
- опишу жива бића, предмете и места и 
положаја у простору,  користећи 
једноставнија језичка средства;  
- постављају и одговарају на 2-3 повезана 
питања, о познатим темама  
- разумеју и реагују на једноставне молбе. 
 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре  
What’s your name? I’m…  
What’s your phone number? 
Two bins. (Plurals, regular –s) 
a door, an apple (a vs an) 
This is an umbrella. What’s that? It’s a chair. (this/that) 
What colour is this? It’s… 
Open your books. (Imperative) 
Именовање предмета и боја. 

2. School days 
Представљање себе и других и 
тражење/ давање информација о себи 
и другима; давање информа-ција о 
себи и другима; изражавање 
интересовања, допадања/недопа-
дања; изражавање хронолошког 
времена;  

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 
- поставе и одговоре на једноставнија питања 
личне природе;  
- разумеју, траже и дају једноставнија 
обавештења о хронолошком времену у 
ширем комуникативном контексту 
- размене информације које се односе на 
дату комуникативну ситуацију; 
- поставе и одговоре на једноставнија питања 
личне природе;  
- у неколико везаних исказа саопште 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре Family 
members, animals, parts of the body,  I’m… You’re… My, your 
Where… from? 
am, is, are (the verb be), How old…? Who? What?  
текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне 
садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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информације о себи и другима; 
- разумеју и реагују наједноставније исказе 
који се односе на изражавање допадања и 
недопадања; 
- изразе  допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 
-уочавају сличности и разлике у култури 
становања у БВ и САД. 

3. People 
Описивање живих бића, предмета и 
места и положаја у простору; 
изражавање припадања и поседовања; 
давање информација о себи и 
тражење/давање основних 
информација о себи и другима у 
ширем друштвеном контексту; 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 
- разумеју  и формулишу једноставније 
изразе који се односе на поседовање и 
припадност; 
-разумеју једноставнији опис живих бића, 
предмета и места и положаја у простору; 
- питају и кажу шта неко има / нема и чије је 
нешто; 
- у неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима;   
- размене информације које се односе на 
дату комуникативну ситуацију; 
- разумеју једноставније текстове у којима се 
описују сталне и уобичајене 
радње/активности; 
- уочавају сличности и разлике у култури 
становања. 
 
 
 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре My 
best friend's name is Anya.(possessive case) Whose?Whose bag is 
that? Is that your brother? (possessive adjectives) He's got dark 
brown hair. (the verb have got) These are caps. (these/those), The 
children have got lots of bikes. (plurals, 
regular/irregular)текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 

4. Time out 
Описивање догађаја у садашњости; 
изражавање допадања/недопадања; 
тражење/давање основних 
информација о себи и другима;  

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 
- разумеју једноставније текстове у којима се 
описују сталне и уобичајене 
радње/активности; 
- размене информације које се односе на 
дату комуникативну ситуацију; 
- опишу сталне, уобичајене 
радње/активности користећи неколико 
везаних исказа; 
- разумеју, траже и дају једноставнија 
обавештења о хронолошком времену у 
ширем комуникативном контексту; 
- у неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима;   

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре  My 
brother rides his bike every day. Do you like comedies? We don't 
play basketball every day. (The Present Simple Tense) at the 
weekend (prepositions of time), I love listening to pop music. (like, 
love, hate, enjoy + noun/-ing form) Helen is often late for school. 
(adverbs of frequency)текстове и дијалоге који се односе на 
тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и 
пишу). 
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- опишу дневни / недељни распоред 
активности;  
- разумеју и реагују наједноставније исказе 
који се односе на изражавање допадања и 
недопадања; 
- изразе допадање и недопадање уз 
једноставно образложење. 

5. The first written test 
Описивање догађаја у садашњости – 
тренутних и сталних/уобичајених 
догађаја/активности; 
изражавање интересовања, 
допадања/недопа-дања. 
 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 
догађаје / активности користећи неколико 
везаних исказа; 
- разумеју и реагују наједноставније исказе 
који се односе на жеље, интересовања и 
изражавање допадања и недопадања; 
- опишусвоје и туђе жеље и интересовања и 
изразе  допадање и недопадање уз 
једноставно образложење. 
 

Лексику и језичке структуре које се односе на тему и наведене 
комуникативне функције, а које су се радиле у темама 1, 2, 3 и 
4; задатке слушања, читања и вођеног писања. 

6. Places 
Описивање карактеристика места; 
описивање способности у садашњости; 
описивање живих бића, предмета и 
места и положаја у простору; 
изражавање молби, захтева; 
исказивање предлога; 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 
- разумеју једноставне описе живих бића, 
појава и места и опишу их користећи 
једноставна језичка средства;  
-упореде и опишу карактеристике живих 
бића, појава и места,  
користећиједноставнија језичка средства;  
- разумеју  једноставније предлоге и 
одговоре на њих; 
- упуте једноставан предлог; 
-разумеју једноставније текстове у којима се 
описују способности у садашњости; 
- размене информације које се односе на 
способности; 
- опишу сталне способности у садашњости 
користећи неколико везаних исказа. 
 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре The TV 
is on the table. (prepositions of place) There's a cinema in the city. 
There are two banks near my house. (There is.../There are...) 
There is a fire station in my town. The fir station is in Bond Street. 
(a/an vs the) She can swim. (the verb can) Let's go to the zoo. 
(Let’s) текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 

7. Food 
Исказивање потреба, осета и осећања; 
изражавање присуства/одсуства 
нечега;  
изражавање допадања/ недопадања; 
изражавање молби, захтева, 
захвалности; исказивање количина; 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 
-разумеју и реагују на свакодневне изразе у 
вези са непосредним и конкретним 
потребама и осећањима; 
- изразе, основне потребе, осете и осећања  
једноставнијим језичким средствима; 
- разумеју једностване исказе који се односе 
на присуство/одсуство нечега и реагују на 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре There 
are some apples, too. (countable and uncountable nouns), There's 
an orange and some ice cream in the fridge. (a(n)/some) There is 
some bread on the table.  Is there any milk in the fridge? 
(some/any) Would you like some soup? (would like + noun) How 
much water do you drink? How many eggs have we got? (How 
much… / How many…) Can you see him? (object personal 
pronouns) текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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њих; 
-разумеју и реагују наједноставније исказе 
који се односе на  описвањедопадања и 
недопадања; 
- изразе допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 
- разумеjу и једноставне молбе и захтеве и 
реагују на њих; 
- упуте једноставне молбе и захтеве; 
- затражe и пружe кратко обавештење; 
- разумејуједноставније изразе који се 
односе на количину нечега; 
- питају и кажу колико нечега има/ нема, 
користећи једноставија језичка средства; 
- на једноставан начин наруче јело и/или 
пиће у ресторану; 
- уоче сличности и разлике у начину исхране 
у различитим  земљама света. 

8. Celebrations 
Описивање догађаја у садашњости – 
тренутних и сталних/ уобичајених 
догађаја/ активности; изрицање 
обавеза; исказивање метеоролошког 
времена; описивање и честитање 
празника и рођендана. 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 
- разумеју једноставније текстове у којима се 
описују тренутне радње; 
- размене информације које се односе на 
тренутне радње/активности; 
- разумеју и и размене информације које се 
односе на тренутне и сталне /уобичајене 
радње/активности 
- опишу сталне, уобичајене и тренутне 
догађаје / активности користећи неколико 
везаних исказа; 
- разумеју и реагују на своје и туђе обавезе; 
- размене једноставније информације које се 
односе на своје и туђе обавезе и правила 
понашања; 
- разумеју и реагују наједноставније исказе 
који се односе на жеље, интересовања и 
изражавање допадања и недопадања; 
- разумеју честитку и одговоре на њу; 
- упуте пригодну честитку; 
- разумеју и, примењујући једноставнија 
језичка средства, опишу начин прославе 
рођендана, као и време и начин прославе 
празника у земљама енглеског говорног 
подручја; 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре They 
are sitting outside in the garden. (Present Progressive Tense) Why 
are you wearing that old jacket? Because I like it. (Why…? / 
Because…) I ususally read comics in my free time. I'm reading a 
great book now. (Present Simple Tense vs Present Progressive 
Tense) Police officers have to wear wear a uniform. (have 
to)текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне 
садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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- разумеју, тражеи дају једноставнија 
обавештења метеоролошкимприликама у 
ширем комуникативном контексту; 
- опишу метеоролошке прилике и климатске 
услове. 

9. Holiday 
Описивање догађаја способности у 
прошлости. 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 
- разумеjу краће текстове у којима се описују 
догађаји и способности у прошлости; 
- разменe информације у вези са догађајима 
и способностима у прошлости;  
- опишу у неколико везаних исказа догађај из 
прошлости; 
- опишу неки историјски догађај. 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре He 
visited his grandparents last week. We went swimming yesterday. 
(Past Simple Tense – regular and irregular verbs), Where was 
Charlie two days ago? He was at the cinema. (time expressions) 
They travelled by car. (by+ means of transport) I lived in France in 
2015. (in+years) текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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VI разред 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик       - Верска настава      

 Руски језик       - Грађанско васпитање      

 Ликовна култура      - Енглески језик 

 Музичка култура      

 Историја 

 Географија 

 Физика 

 Математика  
 Биологија 

 Техника и технологија 

 Информатика и рачунарство 

 Физичко и здравствено васпитање 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-повеже књижевне термине и појмове 
обрађиване у претходним разредима са 
новим делима која чита; 
– чита са разумевањем; парафразира 
прочитано и описује свој доживљај 
различитих врста књижевних дела и научно-
популарних текстова; 
– одреди род књижевног дела и књижевну 
врсту; 
– прави разлику између дела лирског, 
епског и драмског карактера; 
– разликује ауторску приповетку од романа; 
– анализира структуру лирске песме 
(строфа, стих, рима); 
– уочава основне елементе структуре 
књижевноуметничког дела: тема, мотив; 
радња, време и место радње; 
– разликује заплет и расплет као етапе 

КЊИЖЕВНОСТ ЛИРИКА 
Лектира 
9. Обредне лирске народне песме (избор) 
10. Ђура Јакшић: Вече 
11. Јован Дучић: Село  
12. Мирослав Антић: Плава звезда 
13. Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје 
14. Десанка Максимовић: Грачаница / Војислав Илић: Свети 
Сава 
15. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 
16. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста 
17. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 
Књижевни термини и појмови 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: дистих; 
терцет; врста стиха по броју слогова (лирски и епски 
десетерац). 
Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима – парна, 
укрштена, обгрљена; улога риме у обликовању стиха. 
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драмске радње; 
– разликује појам песника и појам лирског 
субјекта; појам приповедача у односу на 
писца; 
– разликује облике казивања; 
– увиђа звучне, визуелне, тактилне, 
олфакторне елементе песничке слике; 
– одреди стилске фигуре и разуме њихову 
улогу у књижевноуметничком тексту; 
– анализира узрочно-последичне односе у 
тексту и вреднује истакнуте идеје које текст 
нуди; 
– анализира поступке ликова у 
књижевноуметничком делу, служећи се 
аргументима из текста; 
– уочава хумор у књижевном делу; 
– разликује хумористички и дитирамбски 
тон од елегичног тона; 
– илуструје веровања, обичаје, начин 
живота и догађаје у прошлости описане у 
књижевним делима;  
– уважава националне вредности и негује 
културноисторијску баштину; 
– препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење; 
– упореди књижевно и филмско дело, 
позоришну представу и драмски текст; 
– повеже граматичке појмове обрађене у 
претходним разредима са новим наставним 
садржајима; 
– препозна делове речи у вези са њиховим 
грађењем; 
– разликује гласове српског језика по 
звучности и месту изговора; 

Стилске фигуре: контраст, хипербола.  
Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, 
дитирамб, елегија; обредне песме (коледарске, краљичке, 
додолске, божићне). 
ЕПИКА 
Лектира 
12. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 
13. Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 
14. Петар Кочић: Јаблан 
15. Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко Ћопић: Чудесна 
справа 
16. Иво Андрић: Аска и вук 
17. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало Калвино: Шума на 
ауто-путу (из збирке прича Марковалдо или годишња доба у 
граду) 
18. Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из Књиге за 
Марка)  
Књижевни термини и појмови 
Основна тема и кључни мотиви.  
Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), 
описивање, дијалог, монолог. 
Фабула/радња, редослед догађаја. 
Врсте епских дела: приповетка, роман. 
Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића) 
ДРАМА 
Лектира 
6. Коста Трифковић: Избирачица (одломак) 
7. Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо 
(одломак) 
8. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 
Књижевни термини и појмови 
Драмске врсте: комедија – основне одлике. Монолог и дијалог 
у драми. Дидаскалије, реплика. Етапе драмске радње (заплет 
и расплет). 
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– разликује врсте гласовних прмена у 
једноставним примерима и примењује 
књижевнојезичку норму; 
– одреди врсте и подврсте заменица, као и 
њихов облик; 
– препознаје глаголска времена и 
употребљава их у складу са нормом; 
– разликује реченице по комуникативној 
функцији; 
– доследно примењује правописну норму;  
– користи правопис (школско издање); 
разликује дуги и кратки акценат у 
изговореној речи; 
– употребљава различите облике усменог и 
писменог изражавања: препричавање 
различитих типова текстова, без сажимања 
и са сажимањем, причање (о догађајима и 
доживљајима) и описивање; 
– разликује и гради аугментативе и 
деминутиве; 
– саставља обавештење, вест и кратак 
извештај; 
– разуме основна значења књижевног и 
неуметничког текста; 
– проналази, повезује и тумачи експлицитно 
и имлицитно садржане информације у 
краћем, једноставнијем књижевном и 
неуметничком тексту; 
– драматизује одломак одабраног 
књижевноуметничког текста; 
– говори јасно, поштујући 
стандарднојезичку норму; 
– изражајно чита обрађене књижевне 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати 2 дела) 
1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа српскога: Божић 
(одломак); Ђурђевдан (одломак); Додоле, прпоруше и 
чароице (одломци) 
2. Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор) 
3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору) 
4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: Енциклопедија 
лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца (избор) 
5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор) 
ОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 
2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 
3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 
4.Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 
5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади – 
Звездана вода; Прича о богу Сварогу – Небески ковач и Прича 
о богу Стрибору – Сеченско светло)  
6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 
7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 
Допунски избор лектире 
(бирати 3 дела) 
1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници (песме о свицима) 
(избор) 
2. Бранислав Петровић: избор из антологија песама за децу 
(Морава, Влашићи, Дунав, Говор дрвећа, Грађење куће, Па 
шта, па шта и друге) 
3. Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо Бранку 
Ћопићу) 
4. Владимир Андрић: Пустолов 
5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна прича по 
избору) 
6. Борислав Пекић: Сентиментална повест Британског царства 
(„Велика повеља слободе у земљи без устава” – одломци) 
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текстове. 

 

7. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 
8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму 
9. Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех 
10. Џек Лондон: Зов дивљине/Бели очњак 
11. Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 
12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина (избор) 
13. Владислава Војновић: Приче из главе (прича Позориште ‒ 
одломци) 
14. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом животу 
15. Александар Поповић: Снежана и седам патуљака, драмска 
бајка 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЈЕЗИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Граматика 

Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица 
речи, уочавање корена речи. Саставни делови твореница 
(творбене основе, префикси и суфикси). Граматичка основа и 
граматички наставци у поређењу са творбеном основом и 
суфиксима. 
Настанак гласова и говорни органи; подела гласова: 
самогласници и сугласници (прави сугласници и сонанти); 
Подела сугласника по звучности и по месту изговора. 
Подела речи на слогове; слоготворно р. Гласовне промене – 
уочавање у грађењу и промени речи: непостојано а; промена 
л у о; палатализација; сибиларизација; јотовање; једначење 
сугласника по звучности; једначење сугласника по месту 
изговора; губљење сугласника.  
Заменице: неличне именичке заменице (односно-упитне, 
неодређене, опште, одричне); придевске заменице: присвојне 
(с нагласком на употребу заменице свој, показне, односно-
упитне, неодређене, опште, одричне). Граматичке категорије 
заменица: род, број, падеж и лице. 
Грађење и основна значења глаголских времена: аорист, 
имперфекат (само на нивоу препознавања; имперфекат 
глагола бити); плусквамперфекат. 
Независне предикатске реченице ‒ појам комуникативне 
функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне и 
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узвичне реченице. 

 
 
 

Правопис 

Писање имена васионских тела. 
Растављање речи на крају реда (основна правила). 
Правописна решења у вези са гласовним променама. 
Писање именичких и придевских одричних заменица са 
предлозима. 
Писање заменице Ваш великим почетним словом. 
Правописна решења у вези са писањем обрађених глаголских 
облика. 

  
Ортоепија 

Правилан изговор гласова ч, ћ, џ, ч, р. 
Дуги и кратки акценти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Текстови у функцији унапређивања језичке културе. 
Анализирање снимљених казивања и читања (звучна читанка). 
Говорне вежбе на унапред одређену тему. 
Учтиве форме обраћања. 
Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви 
(са хипокористицима). 
Правописне вежбе: диктат; допуњавање текста; уочавање и 
објашњавање научених правописних правила у тексту. 
Богаћење речника: лексичко-семантичке вежбе (нпр. 
избегавање сувишних речи и туђица; фигуративна значења 
речи; проналажење изостављених реченичних делова); стилске 

вежбе: (нпр. текст као подстицај за сликовито казивање; ситуациони 

предложак за тражење погодног израза). 
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка – по два у сваком 
полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и 
писање унапређене верзије састава).  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком 
систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну 
усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 
културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
ШЕСТИ 
180 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-разуме једноставније текстове који се 
односе на поздрављање, представљање и 
тражење/давање информација личне 
природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставнија језичка 
средства; 
– размени једноставније информације личне 
природе;  
– у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 
– разуме једноставније текстове који се 
односе на опис особа, биљака, животиња, 
предмета, места, појава, радњи, стања и 
збивања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка средства; 
– разуме једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и одговори 
на њих уз одговарајуће образложење;  
– упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи 

 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Как вас/tebя зовут? Как ваша/ tvoя familiя? Menя зовут 
Виктор Петрович Иванов.  
Эto Саша. Привет, Саша! Добро požalovatь! Mы будем вместе 
učitьsя.  
Očenь priяtno. Рад/рада с toboй poznakomitьsя. 
Где tы živёšь? На улице Гагарина, дом 5, квартира 10. Vtoroй 
эtaž.  
Кем tvoй папа / tvoя мама работает? Папа – učitelь. Moя 
мама – медсестра.  
У tebя estь bratья/sёstrы? Да, у menя estь брат. Нет, у menя 
нет sestrы.  
Tы interesuešьsя muzыkoй? Нет, не očenь, я lюblю спорт.  
У моего papы estь сестра, eё зовут Марина. Марина – moя 
tёtя. Eё муж, dяdя Стефан – немец. У них estь sыn, moй 
dvoюrodnый брат Иван. Ему три года. Он rodilsя в Германии, 
но seйčas živёt в России, в Москве.  
Как дела? Normalьno. 
Питања с упитним речима (кто, где, куда, как...). 
Конструкције за изражавање посесивности (потврдне и 
одричне): у+ ген. личних заменица и именица (у menя estь, у 
menя нет).  
Присвојне заменице (moй, tvoй, его, eё, их). 
Глагол interesovatьsя (чем) с инструменталом. 
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ситуационо прикладне комуникационе 
моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у 
вези са предлозима, саветима и позивима 
на заједничке активности; 
– разуме уобичајене молбе и захтеве и 
реагује на њих; 
– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали се и извини се користећи 
једноставнија језичка средства; 
– разуме и следи једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота;  
– пружи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују радње и ситуације у садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују способности и умећа; 
– размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу које се односе 
на радње у садашњости; 
– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују искуства, догађаји и способности у 
прошлости; 
– размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа 
искуства, догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску 

Кратак облик придева рад/рада. 
Именице на -iя (Serbiя, Rossiя, Germaniя). 
(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; 
имена, патроними, презимена и надимци; адреса; 
формално и неформално представљање; степени сродства и 
родбински односи; нумерисање спратова, називи већих 
градова и познатијих држава и њихових становника, родно 
место. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Kakoй Миша? Как Миша vыglяdit? Я в pervый раз с ним 
vstrečaюsь, опиши его. Миша nevыsokiй, stroйnый.  
Kakaя Маша? Маша vыsokaя, polnaя.  
Kakoй у него рост?  
Какие у neё глаза? Глаза – карие, volosы – kaštanovыe. 
V čёm она? На neй блузка в полоску.  
Миша хорошо знает математику и помагает Маше. Маша 
očenь хорошо плавает.  
Idёt doždь, дует ветер, холодно očenь.Завтра будет solnečnaя 
погода, без doždя.  
Mы očenь плохо sebя чувствуем segodnя.  
Mы жили в спортивном лагере prošlыm летом. Он спал в 
bolьšoй палатке.  
Эto – pamяtnik Петру Первому. Kakoй bolьšoй и krasivый! 
Тебе nravitsя bolьše pamяtnik Пушкину или Петру Первому? 
Слева от моего дома nahoditsя супермаркет.  
Придеви. Промена придева. Слагање с именицама у роду, 
броју и падежу.  
Прилози за начин, место, време. 
Фреквентне временске конструкције (prošlыm летом, в 
prošluю среду, на sleduющeй неделе, в прошлом году) 
Садашње време фреквентних глагола. 
Прошло време фреквентних глагола. 
Будуће време (просто и сложено). 
Неконгруентни атрибут у акузативу с предлогом в (блузка в 
полоску). 
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личност и сл. 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на одлуке, обећања, планове, 
намере и предвиђања и реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, 
намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава, предвиђа; 
– разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, потребама, 
осетима и осећањима и реагује на њих; 
– изрази жеље, интересовања, потребе, 
осете и осећања једноставнијим језичким 
средствима; 
– разуме једноставнија питања која се 
односе на оријентацију/положај предмета и 
бића у простору и правац кретања и 
одговори на њих; 
– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета и бића у 
простору и правцу кретања;  
– опише правац кретања и просторне 
односе једноставним, везаним исказима; 
– разуме једноставније забране, правила 
понашања, своје и туђе обавезе и реагује на 
њих; 
– размени једноставније информације које 
се односе на забране и правила понашања у 
школи и на јавном месту, као и на своје и 
туђе обавезе; 
– саопшти правила понашања, забране и 
листу својих и туђих обавеза користећи 
одговарајућа језичка средства; 

Прости облици компаратива придева/прилога bolьše, 
menьše, лучше. 
(Интер)културни садржаји: особености наше земље и 
земаља говорног подручја циљног језика (знаменитости, 

географске карактеристике и сл.) 

 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ЊИХ 

Я иду в basseйn. Petя, poйdёšь со mnoй? Я obožaю plavatь. 
Чем tebя ugostitь? Tы budešь čaй? Нет, спасибо.  
Что tы budešь delatь на sleduющeй неделе?  
Pridёšь ко мне на вечеринку? У menя denь roždeniя. Во 
skolьko? V semь часов в субботу.  
Будем в vosekresenьe igratь в футбол?Когда? V pяtь.Нет, к 
sožaleniю, я еду с roditelяmi к бабушке.  
Poйdёm в кино вечером? Davaй! Где vstrečaemsя? У входа в 
метро. 
Маша, davaй poйdёm к Лене вечером, она болеет vtoruю 
nedelю. Вечером мне надо на тренировку, не смогу.Может, 
poйdёm завтра вечером? Хорошо. завтра poйdёm.  
Мне нужно seйčas prismotretь за братом, tolьko вечером 
буду свободен. 
Заповедни начин (позив на заједничку активност) . 
Безличне модалне конструкције с предикативима (мне 
нужно, мне надо, мне необходимо). 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
Садашње време у значењу будућег. 
Просто и сложено будуће време. 
(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, 
савета и позива и реаговање на предлоге, савете и позиве. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Vы не могли bы pomočь мне, požaluйsta? 
Вам pomočь? Да, спасибо, vozьmite эtu сумку, požaluйsta. 
Спасибо. Blagodarю вас. Не за что. Ничего.  
Daй мне, požaluйsta, tetradь. Минуточку. Вот она.  
Можно я podoйdu? Можно.  
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– разуме једноставније изразе који се 
односе на поседовање и припадност; 
– формулише једноставније исказе који се 
однос– пита и каже шта неко има/нема и 
чије је нешто; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на изражавање допадања и 
недопадања и реагује на њих; 
– изрази допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 
– разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих; 
– изражава мишљење, слагање/неслагање и 
даје кратко образложење; 
– разуме једноставније изразе који се 
односе на количину и цену; 
– пита и саопшти колико нечега има/нема, 
користећи једноставнија језичка средства; 
– пита/каже/израчуна колико нешто кошта. 

Извините, можно вопрос? Можно.  
Vы не скажете, как doйti до Krasnoй ploщadi? Конечно, 
скажу.  
Простите за bespokoйstvo. Извините за опоздание.  
Заповедни начин.  
Садашње време глагола.  
Предикатив можно. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
Глагол močь у прошлом времену. 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, 
значајни празници и догађаји, честитања. 

 
 
 
 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

Pročitaй vnimatelьno voprosы к тексту и обведи кружком 
букву pravilьnogo ответа.  
Otmetь pravilьnый ответ.  
Sdelaй проект-плакат (проект-alьbom), prezentaciю на тему 
„Moй lюbimый город”.  
Narežь картошку кубиками, положи в салатницу.  
Обрати внимание! Sostavь predloženiя!  
Staraйtesь ugadatь!  
Zakroй глаза! 
Заповедни начин. 
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са 
степеном формалности и ситуацијом. 

 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

Moй дедушка živёt в деревне. Я живу в Белграде. V школу я 
езжу на абтобусе. V свободное vremя я igraю в футбол, lюblю 
igratь в kompьюternыe igrы.  
Tы igraešь на пианино? Нет, не igraю, я poю в хоре.  
Когда tы obыčno prosыpaešьsя?  
Что tы delaešь? Пишу задание.  
Она učitsя на филологическом fakulьtete. Она interesuetsя 
inostrannыmi яzыkami.  
Он zanimaetsя баскетболом.  
V каком классе učišьsя?  
Obыčno я polučaю хорошие отметки по математике. 



 
 

218 

Глаголи кретања: идти/hoditь, ehatь/ezditь, letetь/letatь, 
plыtь/plavatь.  
Прилози за време, начин 
Садашње време глагола estь и pitь. 
Употреба глагола igratь (во что, на čёm).  
Садашње време глагола petь и tancevatь. 
Употреба глагола interesovatьsя, zanimatьsя (чем). 
Садашње и прошло време глагола са суфиксима -ова−/-ева-. 
Неконгруентни атрибут у дативу с предлогом по: kontrolьnaя 
по математике. 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи 
– наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања. 

 
 
 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 

Где он rodilsя?  
На prošloй неделе mы посмотрели horošiй filьm.  
Что tы делал/делала вчера вечером?  
Мама нашла svoй mobilьnik.  
Он помог мне vыučitь урок. 
Mы в прошлом году ездили на машине на море. 
Прошло време фреквентних глагола. 
Прошло време повратних глагола. 
Прошло време глагола с суфиксима -čь (močь), -ти (идти). 
Употреба глагола кретања у прошлом времену. 
Прилози и прилошке одредбе за време. 
(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, епохална 
открића; важније личности из прошлости. 

 
 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ РАДЊИ 
(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Когда vыrastu я стану врачом. Кем tы budešь, когда 
vыrastešь?  
Он напишет тебе эsэmэsku, когда приедет.  
Я poйdu pogulяtь с sobakoй.  
Tы не прочитал книгу, а завтра у tebя будет kontrolьnaя? Я 
буду vesь denь завтра čitatь.  
У menя на sleduющeй неделе denь roždeniя. У menя будет 
вечеринка, придут мои druzья. 
Употреба глагола statь и bыtь (кем). 
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Просто и сложено будуће време. 
Прилози и прилошке одредбе за време.  
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са 
степеном формалности и ситуацијом 

 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Мне холодно/жарко. Nadenь куртку! 
Мне hočetsя estь/pitь. Naleй мне vodы, požaluйsta! Sdelaй 
мне бутерброд, požaluйsta, так estь hočetsя! 
У menя голова болит. Vozьmi лекарство!  
Я не хочу bolьše igratь! Скучно!  
Мне плохо! Мне нужно vыйti!  
Я должен pisatь домашнее задание.  
Можно я vыйdu, мне плохо? 
Как tы sebя čuvstvuešь? Vsё в porяdke?  
Безличне реченице. 
Глагол hotetь.  
Глагол hotetьsя (безлична употреба: мне hočetsя). 
Глагол čuvstvovatь sebя. 
Модалне конструкције (личне и безличне) с нужно и должен 
Заповедни начин. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација, 
интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и рекреација 

 
 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
У ПРОСТОРУ 

Извините, как doйti до книжного магазина? Идите prяmo, 
потом поверните налево. С pravoй storonы – knižnый 
магазин. 
Простите, где nahoditsя библиотека?Идите prяmo до театра, 
напротив nahoditsя библиотека. 
За углом moй дом.  
Заповедни начин. 
Промена именица прве и друге деклинације.  
Прилози за место и правац.  
Префиксални глаголи кретања. 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
места. 
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ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

По газонам hoditь nelьzя!  
Можно sestь rяdom с вами? Можно, конечно. Нет, nelьzя, к 
sožaleniю.  
Можно vospolьzovatьsя твоим mobilьnikom, požaluйsta? 
Vы dolžnы otklюčitь свои mobilьniki на уроке.  
Mы dolžnы nositь školьnuю форму. 
Он не может priйti, потому что у него много rabotы.  
V обуви не vhoditь! 
Острожно! Двери zakrыvaюtsя! 
Заповедни начин. 
Безличне модалне реченице с предикативима можно, 
nelьzя, надо, нужно. 
Модална конструкција должен/должна/dolžnы. 
(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; 
значење знакова и симбола. 

 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

Эto tvoя собака? Нет, не moя.  
Čья эto собака? Моего друга Саши.  
У tebя estь krasnaя ручка? Да, у menя estь.Нет, у menя нет 
книги.  
У tebя estь fotografiя Krasnoй ploщadi? У menя нет, но у Irы 
estь.  
У neё нет чемодана, poterяla. Эto tvoй пенал? Нет, не moй. 
Питања с присвојном упитном заменицом Čeй. 
Конструкције за изражавање посесивности. 
Општа и посебна негација. 
Присвојне заменице. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; однос 
према својој и туђој имовини. 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

У tebя estь хобби? Какое у tebя хобби? Я sobiraю kuklы. Я 
raщu kaktusы.  
Я interesuюsь плаванием. Мне nravяtsя зимние vidы спорта. 
Lюblю katatьsя на санках. Не lюblю katatьsя на lыžah. Moй 
lюbimый спорт – теннис. Мне интересно smotretь теннис.  
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Чем tы interesuešьsя? Тебе nravitsя igratь в voleйbol?  
Tы lюbišь smotretь filьmы? 
Obožaю čitatь! Вчера я читал „Stoličnuю штучку” Galinы 
Гордиенко. Otličnaя книга!  
Глаголи zanimatьsя, interesovatьsя (чем). 
Безлична употреба глагола nravitьsя. 
(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, забава, 
разонода, спорт и рекреација; уметност (књижевност за 
младе, стрип, музика, филм). (Интер)културни садржаји: 
уметност, књижевност за младе, стрип, музика, филм. 

 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

Что tы dumaešь на эtu тему? 
Požaluйsta, расскажи мне об эtoй книге! Она interesnaя? Как 
тебе kažetsя, он завтра приедет?Мне kažetsя, что не приедет.  
Да, я согласен/согласна. Нет, mы не soglasnы. 
Кратки облици придева согласен. 
Безлична употреба глагола kazatьsя. Мне kažetsя. 
(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми 
учтивости у комуникацији са вршњацима и одраслима. 

 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 
БРОЈЕВА И ЦЕНА 

Skolьko lюdeй vidišь на эtoй картинке? Skolьko malьčikov? 
Skolьko девочек?  
На полке мало книг. Skolьko стоит эta книга? Она očenь 
dorogaя, 2350 rubleй (две tыsяči триста pяtьdesяt). Požaluйsta, 
я хочу zakazatь спагетти и пиво. Мне, požaluйsta, blinы с 
ikroй.Skolьko с нас? С вас 1326 rubleй.  
Основни бројеви преко 1000. 
Употреба прилога за количину много, мало, neskolьko уз 
генитив множине именица. 
Питања са Skolьko. 
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валуте 
циљних култура. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– користи одабране информације као 
подстицај за стваралачки рад; 
– прави разноврсне текстуре на подлогама, 
облицима или у апликативном програму; 
– користи изражајна својства боја у 
ликовном раду и свакодневном животу; 
– обликује, самостално, или у сарадњи са 
другима, употребне предмете од материјала 
за рециклажу; 
– изрази своје замисли и позитивне поруке 
одабраном ликовном техником; 
– опише свој рад, естетски доживљај 
простора, дизајна и уметничких дела; 
– идентификује теме у одабраним 
уметничким делима и циљеве једноставних 
визуелних порука; 
– повезује карактеристичан експонат и 
одговарајући музеј; 
– разматра са другима шта и како је учио и 
где та знања може применити. 

 
 
 
 

БОЈА 

Пигментне боје (хроматске и ахроматске боје; основне и 
изведене боје).  
Дејство боја (утисак који боја оставља на посматрача; топле 
и хладне боје; комплементарне боје). 
Светлост и боја (светлост као услов за опажање боје, разлике 
у опажању боја; валер; градација и контраст). 
Примена боја (технике и средства: акварел, темпера, 
мозаик, витраж, апликативни програми...; изражајна 
својства боја у керамици, скулптури, графици, таписерији, 
дизајну одеће и обуће, индустријском дизајну...; примена у 
свакодневном животу ученика). 
Уметничко наслеђе (музеји и експонати). 

 
 

КОМУНИКАЦИЈА 

Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у 
визуелним уметностима; улога уметности у свакодневном 
животу). 
Уметничко наслеђе (уметност некад и сад) 

 
ТЕКСТУРЕ 

Текстура (врсте текстура – тактилна и визуелна; текстуре у 
природи и уметничким делима, материјали и текстура, 
облик и текстура, линија и текстура, ритам и текстура). 
Уметничко наслеђе (грађевине, скулптуре и паркови) 

 
УОБРАЗИЉА 

Стваралачка уобразиља (стварност и машта, значај маште; 
разноврсне информације као подстицај за стварање – снови, 
бајке, митови, легенде...).  
Уметничко наслеђе (необична уметничка остварења). 
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ПРОСТОР 

Амбијент (елементи који чине амбијент – дизајн ентеријера, 
атмосфера, корисници; утицај амбијента на расположење, 
активност и учење; обликовање школског простора; поставка 
изложбе 



 
 

224 

Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ учења Музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, 
стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран 
однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 
ШЕСТИ 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-повеже различите видове музичког 
изражавања са друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали; 
– наведе изражајна средстава музичке 
уметности карактеристична за период 
средњег века и ренесансе; 
– уочи основне карактеристике музичког 
стваралаштва у средњем веку и ренесанси; 
– опише улогу музике у средњовековној 
Србији; 
– уочи разлике између духовних и световних 
вокалних композиција средњег века и 
ренесансе; 
– издвоји начине коришћења изражајних 
средстава у одабраним музичким 
примерима;  
– објасни како је музика повезана са другим 
уметностима и областима ван уметности 
(музика и религија; технологија записивања, 
штампања нота; извођачке и техничке 
могућности инструмената; 

 
 
 
 
 
 
 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Средњи век: 
Ранохришћанска музика. 
Византијско певање. 
Грегоријански корал.  
Рани облици вишегласја ‒ мотет.  
Световна музика средњег века: 
трубадури, трувери 
минезенгери.  
Духовна и световна музика у средњовековној Европи и 
Србији.  
Музика средњег века као инспирација за уметничку и 
популарну музику. 
Ренесанса 
Развој духовног и световног вишегласја. 
Мотет, миса, мадригал.  
Највећи представници ренесансне вокалне музике: Ђ. П. да 
Палестрина, О. ди Ласо. 
Инструментална музика ренесансе. 

 
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Инструменти са диркама: оргуље, чембало, клавир, 
хармоника, челеста.  
Народни инструменти.  
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– одреди врсту музичког инструмента са 
диркама по изгледу и звуку;  
– опише разлику у начину добијања звука 
код иснтрумената са диркама; 
– препозна инструмент или групу према 
врсти композиције у оквиру датог музичког 
стила; 
– разликује вокално-инструменталне и 
инструменталне облике средњег века и 
ренесансе; 
– коментарише слушано дело у односу на 
извођачки састав и инструменте ; 
– идентификује репрезентативне музичке 
примере најзначајнијих представника 
средњег века и ренесансе; 
– уочи сличности и разлике између 
православне и (римо)католичке духовне 
музике; 
– идентификује елементе средњовековне 
музике као инспирацију у музици 
савременог доба; 
– изводи музичке примере користећи глас, 
покрет и традиционалне и/или електронске 
инструменте, самостално и у групи; 
– примењује правилну технику певања; 
– примењује различита средства изражајног 
певања и свирања у зависности од врсте, 
намене и карактера композиције; 
– развије координацију и моторику кроз 
свирање и покрет; 
– примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 
– користи музичке обрасце у осмишљавању 

 
 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: темпо, динамика, тонске 
боје различитих гласова и инструмената. 
Слушање световне и духовне средњовековне и ренесансне 
музике. 
Слушање вокалних, вокално-иструменталних и 
инструменталних композиција, домаћих и страних 
омпозитора. 
Слушање дела традиционалне народне музике.  
Слушање дела инспирисаних фолклором. 

 
 
 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Певање песама по слуху самостално и у групи. 
Певање песама из нотног текста солмизацијом. 
Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и 
мелодијских мотива у стилу музике средњег века и 
ренесансе. 
Певање песама у комбинацији са покретом. 
Свирање по слуху дечјих, народних и уметничких 
композиција на инструментима Орфовог инструментарија 
и/или на другим инструментима.  
Свирање из нотног текста дечјих, народних и уметничких 
композиција на инструментима Орфовог инструментарија 
и/или на другим нструментима  
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са 
обрађеном темом 

 
 
 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Креирање пратње за песме ритмичким и звучним ефектима, 
користећи притом различите изворе звука. 
Креирање покрета уз музику коју ученици изводе. 
Стварање мелодије на задати текст. 
Импровизација дијалога на инструментима Орфовог 
инструментарија и другим инструментима. 
Реконструкција музичких догађаја у стилу средњег века и 
ренесансе.  
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музичких целина кроз певање, свирање и 
покрет;  
– комуницира у групи импровизујући мање 
музичке целине гласом, инструментом или 
покретом; 
– учествује у креирању школских приредби, 
догађаја и пројеката; 
– изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глума, писана или говорна 
реч, ликовна уметност); 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 
– понаша се у складу са правилима музичког 
бонтона у различитим музичким приликама; 
– критички просуђује лош утицај прегласне 
музике на здравље; 
– користи могућности ИКТ-а за самостално 
истраживање, извођење и стваралаштво. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– образложи узроке и последице 
историјских догађаја на конкретним 
примерима; 
– пореди историјске појаве; 
– наведе најзначајније последице настанка и 
развоја држава у Европи и Средоземљу у 
средњем и раном новом веку; 
– на основу датих примера, изводи закључак 
о повезаности националне историје са 
регионалном и европском (на плану 
политике, економских прилика, друштвених 
и културних појава); 
– сагледа значај и улогу истакнутих личности 
у датом историјском контексту; 
– приказује на историјској карти динамику 
различитих историјских појава и промена; 
– на историјској карти лоцира правце 
миграција и простор насељен Србима и 
њиховим суседима у средњем и раном 

 
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода средњег века и новог века 
(појмови средњи век, нови век, прединдустријско доба, 
хронолошки и просторни оквири). 
Историјски извори за историју средњег века и раног новог 
века и њихова сазнајна вредност (писани и материјални). 

 
 
 
 
 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Велика сеоба народа и стварање нових држава у Европи 
(германска и словенска племена, Бугари, Мађари, Викинзи). 
Најзначајније државе раног средњег века (Франачка држава, 
Византијско царство, Арабљани). 
Религија у раном средњем веку (христијанизација и 
хришћанска црква, Велики раскол, ислам). 
Феудално друштво (структура, друштвене категорије, 
вазални односи). 
Српске земље и Балканско полуострво (досељавање Срба и 
Хрвата, односи са староседеоцима и суседима, формирање 
српских земаља, христијанизација, ширење писмености). 
Истакнуте личности: Јустинијан, Карло Велики, кнез 
Властимир, цар Симеон, Јован Владимир, Василије II, краљ 
Михаило, Ћирило и Методије. 



 
 

228 

новом веку; 
– идентификује разлике између типова 
државног уређења у периоду средњег и 
раног новог века; 
– изводи закључак о значају српске 
средњовековне државности и издваја 
најистакнутије владарске породице; 
– пореди положај и начин живота жена и 
мушкараца, различитих животних доби, 
припадника постојећих друштвених слојева, 
у средњем и раном новом веку; 
– разликује основна обележја и 
идентификује најзначајније последице 
настанка и ширења различитих верских 
учења у средњем и раном новом веку; 
– на понуђеним примерима, разликује 
легенде и митове од историјских чињеница, 
као и историјске од легендарних личности; 
– образлаже најважније последице научно-
техничких открића у периоду средњег и 
раног новог века; 
– идентификује основне одлике и промене у 
начину производње у средњем и раном 
новом веку; 
– илуструје примерима значај прожимања 
различитих цивилизација; 
– разликује споменике различитих епоха, са 
посебним освртом на оне у локалној 
средини; 
– илуструје примерима важност утицаја 
политичких, привредних, научних и 
културних тековина средњег и раног новог 
века у савременом друштву; 
– користећи ИКТ, самостално или у групи, 

 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Државно уређење (типови европских монархија; 
република). 
Сусрети и прожимања цивилизација и народа (хришћанство, 
ислам, јудаизам, Крсташки ратови, најзначајнији путописци 
и њихова путовања – Марко Поло, Ибн Батута и др). 
Српске земље и суседи (краљевина и царство, деспотовина, 
аутокефална црква, односи са Византијом, Угарском, 
Бугарском, Венецијом, османска освајања у југоисточној 
Европи). 
Свакодневни живот у Европи и српским земљама (двор и 
дворски живот, живот на селу и граду – занимања, родни 
односи, правоверје и јереси, куга). 
Опште одлике средњовековне културе (верски карактер 
културе, витешка култура, културне области, школе и 
универзитети, проналасци; писана и визуелна култура код 
Срба, легенде – Косовска, о краљу Артуру...). 
Истакнуте личности: Фридрих Барбароса, Ричард Лавље 
Срце, Саладин, Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Сава 
Немањић, краљ Милутин, Стефан Душан, кнез Лазар и 
кнегиња Милица, Твртко И Котроманић, Стефан Лазаревић, 
деспот Ђурађ, султанија Мара, Ђурађ Кастриот Скендербег, 
Балшићи, Црнојевићи, Мехмед II Освајач. 

 
 

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКЕ 
ЗЕМЉЕ У РАНОМ НОВОМ 

ВЕКУ 
(Прединдустријско доба) 

 

Прединдустријско доба (хронолошки оквири, научна и 
техничка открића, штампа, промене у начину производње, 
банкарство, успон градова – примери Фиренце, Венеције, 
Антверпена...). 
Велика географска открића и колонизација (истакнути 
морепловци и њихова путовања, сусрет са ваневропским 
цивилизацијама – Северна и Јужна Америка, Индија, 
Африка, Кина, Јапан, Аустралија; последице). 
Опште одлике културе раног новог века (основна обележја 
хуманизма и ренесансе; књижевност, политичка мисао, 
промене у свакодневном животу, обичаји и веровања – 
прогон „вештица”...). 



 
 

229 

презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и литературе; 
– повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни); 
– учествује у организовању и спровођењу 
заједничких школских активности везаних за 
развој културе сећања. 

 

Реформација и противреформација (узроци, 
протестантизам, католичка реакција – улога језуита; верски 
сукоби и ратови). 
Појава апсолутистичких монархија (промене у државном 
уређењу, централизација државе, положај владара). 
Врхунац моћи Османског царства (освајања, држава и 
друштво). 
Живот Срба под османском, хабзбуршком и млетачком 
влашћу (обнова Пећке патријаршије; мењање верског и 
културног идентитета – исламизација, покатоличавање, 
унијаћење; учешће у ратовима, отпори и сеобе, положај и 
привилегије, Војна крајина). 
Истакнуте личности: Јохан Гутенберг, Изабела Кастиљска, 
Кристифор Колумбо, Фернандо Магелан, Леонардо да 
Винчи, Микеланђело Буонароти, Николо Макијавели, 
Никола Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло V и 
Филип II Хабзбуршки, Елизабета И, Вилијам Шекспир, Луј 
XIV, Сулејман Величанствени, Мехмед-паша Соколовић, 
Арсеније III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГЕОГРАФИЈА 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, 
демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и 
глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 
патриотизма 
ШЕСТИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– успоставља везе између физичко-
географских и друштвено-географских 
објеката, појава и процеса; 
– одређује математичко географски положај 
на Земљи; 
– анализира, чита и тумачи општегеографске 
и тематске карте; 
– оријентише се у простору користећи 
компас, географску карту и сателитске 
навигационе системе; 
– доводи у везу размештај светског 
становништва са природним 
карактеристикама простора; 
– анализира компоненте популацоне 
динамике и њихов утицај на формирање 
укупних демографских потенцијала на 
примерима Србије, Европе и света;  
– анализира различита обележја светског 
становништва и развија свест о 
солидарности између припадника 
различитих социјалних, етничких и 
културних група; 
– анализира географски положај насеља; 
– објашњава континуиране процесе у 

ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА Друштвена географија, предмет проучавања и подела. 

 
 
 
 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Географска/картографска мрежа. 
Географска ширина и географска дужина, часовне зоне. 
Појам карте и њен развој кроз историју. 
Елементи карте (математички, географски и допунски). 
Картографски знаци и методе за представљање рељефа на 
карти. 
Подела карата према садржају и величини размера. 
Оријентација у простору и оријентација карте, мерење на 
карти, сателитски навигациони системи.  

 
 

СТАНОВНИШТВО 

Основни појмови о становништву: демографски развитак и 
извори података о становништву.  
Број и распоред становништва на Земљи. 
Природно кретање становништва. 
Миграције становништва. 
Структуре становништва: биолошке и друштвено-економске. 
Савремени демографски процеси у Србији, Европи и свету. 

 
 

НАСЕЉА 

Појам и настанак првих насеља. 
Положај и географски размештај насеља. 
Величина и функције насеља. 
Типови насеља. 
Урбанизација. 
Град − унутрашња структура и односи са околним 
простором. 
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развоју насеља и даје примере у Србији, 
Европи и свету; 
– доводи у везу типове насеља и урбане и 
руралне процесе са структурама 
становништва, миграцијама, економским и 
глобалним појавама и процесима; 
– уз помоћ географске карте анализира 
утицај природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привредних делатности; 
– доводи у везу размештај привредних 
објеката и квалитет животне средине; 
– вреднује алтернативе за одрживи развој у 
својој локалној средини, Србији, Европи и 
свету; 
– објасни политичко-географску структуру 
државе; 
– представи процесе који су довели до 
формирања савремене политичко-
географске карте света; 
– објасни како се издвајају географске 
регије;  
– илуструје уз помоћ карте најважније 
географске објекте, појаве и процесе на 
простору Европе.  

 

Село и рурални процеси. 

 
 
 

ПРИВРЕДА 

Привреда, привредне делатности и сектори привреде. 
Пољопривреда и географски простор. 
Индустрија и географски простор. 
Саобраћај, туризам и географски простор. 
Ванпривредне делатности. 
Развијени и неразвијени региони и државе и савремени 
геоекономски односи у свету. 
Концепт одрживог развоја. 

 
 
 
 

ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ 
ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава.  
Географски положај државе. 
Величина и компактност територије државе. 
Појам и функција државних граница. 
Главни град. 
Облик владавине. 
Политичко-географска карта Европе после Другог светског 
рата. 
Политичко-географска карта света после Другог светског 
рата. 
Територијални интегритет и спорови. 
Интеграциони процеси. 

 
 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална географија. 
Положај и границе Европе. 
Природне карактеристике Европе. 
Становништво Европе. 
Насеља Европе.  
Привреда Европе. 
Географске регије Европе. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-разликује врсте кретања према облику 
путање и према промени брзине и одређује 
средњу брзину; 
– објашњава узајамно деловање тела у 
непосредном додиру (промена брзине, 
правца и смера кретања, деформација тела) 
и узајамно деловање тела која нису у 
непосредном додиру (гравитационо, 
електрично и магнетно деловање); 
– разликује деловање силе Земљине теже 
од тежине тела;  
– повезује масу и инерцију, разликује масу и 
тежину тела, препознаје их у свакодневном 
животу и решава различите проблемске 
задатке (проблем ситуације);  
– демонстрира утицај трења и отпора 
средине на кретање тела и примењује 
добре и лоше стране ових појава у 
свакодневном животу; 
– демонстрира појаву инерције тела, 
деформације тела под дејством силе, 
узајамно деловање наелектрисаних тела и 
узајамно деловање магнета, притисак 
чврстих тела и течности; 

 
 
 
 
 

УВОД У ФИЗИКУ 

Физика као природна наука. Физика и математика. Физика и 
техника. Физика и медицина. 
Методе истраживања у физици (посматрање, мерење, 
оглед...).  
Огледи који илуструју различите физичке појаве (из 
свакодневног живота). 
Демонстрациони огледи: 
– Како савити млаз воде? 
– Мехури од сапунице имају облик сфере, зашто? 
– Када настаје електрично пражњење?  
– Направи дугу. 
– Опишимо лик предмета у равном и сферном огледалу. 
Улога мерења у физици и у свакодневном животу (мерење 
времена, дужине, површине и запремине...). 

 
 
 
 

КРЕТАЊЕ 

Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања.  
Појмови и величине којима се описује кретање (путања, пут, 
време, брзина, правац и смер кретања). Векторски карактер 
брзине.  
Подела кретања према облику путање и брзини тела. 
Зависност пређеног пута и брзине од времена код 
равномерног праволинијског кретања.  
Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина.  
Демонстрациони огледи: 
– Кретање куглице по Галилејевом жљебу.  
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– разликује преношење силе притиска кроз 
чврста тела и течности и наводи примере 
примене (хидраулична преса, кочнице 
аутомобила, ходање по снегу...); 
– познаје примену хидростатичког 
притисака (принцип рада водовода, 
фонтане); 
– изражава физичке величине у 
одговарајућим мерним јединицама 
међународног система (СИ) и разликује 
основне и изведене физичке величине, 
претвара веће јединице у мање и обрнуто 
(користи префиксе микро, мили, кило, мега);  
– процењује вредност најмањег подеока код 
мерних инструмената (односно, тачност 
мерења); 
– мери тежину, дужину, време, запремин у и 
масу и на основу мерених вредности 
одређује густину и притисак; 
– одређује средњу вредност мерене 
величине и грешку мерења; 
– решава квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (брзина, тежина, густина, 
притисак чврстих тела и течности...). 

 

– Кретање мехура ваздуха (или куглице) кроз вертикално 
постављену дугу провидну цев са течношћу.  
Лабораторијска вежбе 
1. Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и 
сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви 
са мехуром (или куглицом).  

 
 
 
 
 
 
 
 

СИЛА 

Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и 
последице таквог деловања: покретање, заустављање и 
промена брзине тела, деформација тела (истезање, 
сабијање, савијање), трење при кретању тела по 
хоризонталној подлози и отпор при кретању тела кроз воду 
и ваздух.  
Узајамно деловање два тела која нису у непосредном 
додиру (гравитационо, електрично, магнетно). Сила као 
мера узајамног деловања два тела, правац и смер 
деловања. Векторски карактер силе. Слагање сила истог 
правца. 
Процена интензитета силе демонстрационим 
динамометром.  
Сила Земљине теже. Тежина тела као последица деловања 
силе Земљине теже.  
Демонстрациони огледи.  
– Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при 
клизању и котрљању. Слободно падање.  
– Привлачење и одбијање наелектрисаних тела.  
– Привлачење и одбијање магнета.  

 
 
 

МЕРЕЊЕ 

Основне и изведене физичке величине и њихове јединице 
(префикси микро, мили, кило, мега). Међународни систем 
мера. 
Мерила и мерни инструменти (опсег и тачност). Директно и 
индиректно мерење.  
Појам средње вредности мерене величине и грешке мерења 
при директним мерењима. 
Демонстрациони огледи.  
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– Мерење дужине (метарска трака, лењир), запремине 
(мензура) и времена (часовник, хронометар).  
– Приказивање неких мерних инструмената (вага, 
термометри, електрични инструменти).  
Лабораторијске вежбе  
1. Мерење димензија тела лењиром са милиметарском 
поделом.  
2. Мерење запремине чврстих тела неправилног облика 
помоћу мензуре. 
3. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге.  
4. Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по 
равној подлози. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАСА И ГУСТИНА 

Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов закон 
механике).  
Маса тела на основу појма о инертности и о узајамном 
деловању тела.  
Маса и тежина као различити појмови.  
Мерење масе тела вагом.  
Густина тела. Средња густина тела. 
Одређивање густине чврстих тела.  
Одређивање густине течности мерењем њене масе и 
запремине.  
Демонстрациони огледи.  
– Илустровање инертности тела.  
– Судари двеју кугли (а) исте величине, истог материјала, (б) 
различите величине, истог материјала, (в) исте величине, 
различитог материјала.  
– Мерење масе вагом.  
– Течности различитих густина у истом суду ‒ „течни 
сендвич” 
– Суво грожђе у газираној води. 
– Мандарина са кором и без коре у води.  
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање густине чврстих тела правилног и 
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неправилног облика.  
2. Одређивање густине течности мерењем њене масе и 
запремине.  
3. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела 
динамометром 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИТИСАК 

Притисак чврстих тела.  
Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак. 
Спојени судови.  
Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. Зависност 
атмосферског притиска од надморске висине. Барометри.  
Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у 
затвореним судовима. Паскалов закон и његова примена.  
Демонстрациони огледи. 
– Зависност притиска чврстих тела од величине додирне 
површине и од тежине тела.  
– Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију 
хидростатичког притиска.  
– Преношење притиска кроз течност (стаклена цев с 
мембраном, Херонова боца, спојени судови).  
– Хидраулична преса (нпр. два медицинска ињекциона 
шприца различитих попречних пресека спојена силиконским 
цревом).  
– Огледи који илуструју разлику притисака ваздуха (како се 
ваздух може „видети”, како свећа може да гори под водом ). 
– Огледи који илуструју деловање атмосферског притиска. 
Лабораторијска вежба  
1. Одређивање зависности хидростатичког притиска од 
дубине воде  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

прочита, запише, упореди и представи на 
бројевној правој целе и рационалне бројеве 
(записане у облику разломка или у 
децималном запису); 
– одреди супротан број, апсолутну вредност 
и реципрочну вредност рационалног броја; 
– израчуна вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши једноставну 
линеарну једначину и неједначину у скупу 
рационалних бројева; 
– реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи бројевни 
израз, линеарну једначину или неједначину; 
– примени пропорцију и проценат у 
реалним ситуацијама; 
– прикаже податке и зависност између две 
величине у координатном систему 
(стубичасти, тачкасти и линијски дијаграм); 
– тумачи податке приказане табелом и 
графички; 
– класификује троуглове односно 
четвороуглове на основу њихових својстава; 
– конструише углове од 90° и 60° и користи 

 
 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Скуп целих бројева (З). Супротан број. Апсолутна вредност 
целог броја. 
Приказ целих бројева на бројевној правој. Упоређивање 
целих бројева. 
Основне рачунске операције у скупу З и њихова својства. 
Изрази са целим бројевима. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

Први део 
Скуп рационалних бројева. Супротан број. Апсолутна 
вредност рационалног броја.  
Приказ рационалних бројева на бројевној правој. 
Упоређивање рационалних бројева.  
Основне рачунске операције у скупу Q и њихова својства. 
Изрази са рационалним бројевима.  
Једначине и неједначине: 
ax + б = ц; ax + б ≤ ц; ax + б < ц; ax + б ≥ ц; 
ax + б > ц ( а, б, ц Î Q, а ≠ 0).  
Други део 
Координатни систем. Приказ података у координатном 
систему.  
Приказ зависности међу величинама.  
Размере, пропорције и проценти. 
Директна пропорционалност. 
Обрнута пропорционалност. 
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њихове делове за конструкције других 
углова; 
– уочи одговарајуће елементе подударних 
троуглова; 
– утврди да ли су два троугла подударна на 
основу ставова подударности; 
– конструише троугао, паралелограм и 
трапез на основу задатих елемената 
(странице и углови троуглова и 
четвороуглова и дијагонала четвороугла); 
– примени својства троуглова и 
четвороуглова у једноставнијим 
проблемским задацима; 
– сабира и одузима векторе и користи их у 
реалним ситуацијама; 
– одреди центар описане и уписане 
кружнице троугла;  
– примењује особине централне и осне 
симетрије и транслације у једноставнијим 
задацима; 
– израчуна површину троугла и четвороугла 
користећи обрасце или разложиву 
једнакост. 

 

 
 
 
 
 
 

ТРОУГАО 

Први део 
Појам троугла. Обим троугла.  
Једнакокраки и једнакостранични троуглови. Висина 
троугла. 
Углови троугла. Збир углова троуглова. Врсте троуглова 
према угловима.  
Однос између страница и углова троугла. Неједнакост 
троугла. 
Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°) 
Други део 
Основне конструкције троуглова. 
Појам подударности и ставови подударности. 
Централна симетрија и подударност.  
Осна симетрија и подударност.  
Центар описане и уписане кружнице троугла. 

 
 
 
 

ЧЕТВОРОУГАО 

Четвороугао. Углови четвороугла. Збир углова четвороугла. 
Паралелограм. Особине паралелограма. Услови да 
четвороугао буде паралелограм.  
Ромб, правоугаоник и квадрат.  
Конструкција паралелограма.  
Сабирање и одузимање вектора. Множење вектора бројем. 
Трапез. Особине трапеза. 
Средња линија троугла и трапеза. 
Конструкције трапеза. 
Делтоид. 
 

ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

 

Појам површине фигуре, површина правоугаоника и 
квадрата.  
Једнакост површина подударних фигура.  
Површина паралелограма, троугла, трапеза.  
Површина четвороугла с нормалним дијагоналама. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– упореди грађу животиња, биљака и 
бактерија на нивоу ћелија и нивоу 
организма;  
– повеже грађу и животне процесе на нивоу 
ћелије и нивоу организма; 
– одреди положај органа човека и њихову 
улогу; 
– цртежом или моделом прикаже основне 
елементе грађе ћелије једноћелијских и 
вишећелијских организама;  
– користи лабораторијски прибор и школски 
микроскоп за израду и посматрање готових 
и самостално израђених препарата; 
– хумано поступа према организмима које 
истражује; 
– направи разлику између животне средине, 
станишта, популације, екосистема и 
еколошке нише; 
– размотри односе међу члановима једне 
популације, као и односе између различитих 
популација на конкретним примерима; 
– илуструје примерима међусобни утицај 
живих бића и узајамни однос са животном 

 
 
 
 
 
 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 
КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Грађа живих бића – спољашња и унутрашња. Грађа људског 
тела: хијерархијски низ од организма до ћелије.  
Једноћелијски организми – бактерија, амеба, ћелија квасца. 
Удруживање ћелија у колоније. Вишећелијски организми – 
одабрани примери гљива, биљака и животиња. 
Основне животне функције на нивоу организма: исхрана, 
дисање, транспорт и елиминација штетних супстанци, 
размножавање.  
Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и начину 
функционисања, као и сличности и разлике у обављању 
основних животних процеса. 
Откриће ћелије и микроскопа. 
Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма, једро, 
митохондрије, хлоропласти). 
Разлика између бактеријске, и биљне и животињске ћелије. 
Ћелијско дисање, стварање енергије, основне чињенице о 
фотосинтези. 

 
 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Популација, станиште, екосистем, еколошке нише, 
адаптације, животне форме, трофички односи – ланци 
исхране.  
Абиотички и биотички фактори. Значај абиотичких и 
биотичких фактора. Антропогени фактор и облици загађења.  
Угрожавање живих бића и њихова заштита. 
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средином; 
– истражи утицај средине на испољавање 
особина, поштујући принципе научног 
метода; 
– идентификује примере природне и 
вештачке селекције у окружењу и у задатом 
тексту/илустрацији; 
– повеже еволутивне промене са наследном 
варијабилношћу и природном селекцијом; 
– групише организме према особинама које 
указују на заједничко порекло живота на 
Земљи; 
– одреди положај непознате врсте на 
„дрвету живота”, на основу познавања 
општих карактеристика једноћелијских и 
вишећелијских организама; 
– прикупи податке о радовима научника 
који су допринели изучавању људског 
здравља и изнесе свој став о значају 
њихових истраживања; 
– одржава личну хигијену и хигијену 
животног простора у циљу спречавања 
инфекција;  
– доведе у везу измењено понашање људи 
са коришћењем психоактивних супстанци; 
– збрине површинске озледе коже, укаже 
прву помоћ у случају убода инсеката, 
сунчанице и топлотног удара и затражи 
лекарску помоћ кад процени да је потребна;  
– повеже узроке нарушавања животне 
средине са последицама по животну 
средину и људско здравље и делује личним 
примером у циљу заштите животне средине; 
– користи ИКТ и другу опрему у 

 
 
 

НАСЛЕЂЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и полне ћелије. 
Пренос наследног материјала. 
Наследне особине (веза између гена и особина, утицај 
спољашње средине). 
Индивидуална варијабилност.  
Природна селекција на одабраним примерима. Вештачка 
селекција. Значај гајених биљака и припитомљених 
животиња за човека.  

 
 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 

Постанак живота на Земљи (прве ћелије без једра, постанак 
ћелија са једром и појава вишећеличности). 
„Дрво живота” (заједничко порекло и основни принципи 
филогеније, сродност и сличност). 
Организми без једра. Организми са једром. 
Положај основних група једноћелијских и вишећелијских 
организама на „дрвету живота”. 

 
 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Обољења која изазивају, односно преносе бактерије и 
животиње.  
Бактерије и антибиотици.  
Путеви преношења заразних болести. 
Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди инсеката и 
других бескичмењака, тровање храном, сунчаница, топлотни 
удар. Превенција и понашање у складу са климатским 
параметрима. 
Последице болести зависности – алкохолизам. 
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истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
– табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
– разматра, у групи, шта и како је учио/учила 
и где та знања може да примени. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 
одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа 
предузимљиво и иницијативно. 
ШЕСТИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

· повеже развој машина и  њихов 
допринос подизању квалитета живота и рада; 
· повеже ергономију са здрављем и 
конфором људи при употреби техничких 
средстава; 
· анализира да ли је коришћење 
одређене познате технике и технологије у 
складу са очувањем животне средине; 
· истражи могућности смањења трошкова 
енергије у домаћинству; 
· повеже занимања у области 
производних техника и технологија са 
сопственим интересовањем. 
· разликује врсте транспортних машина; 
· повеже подсистеме код возила 
друмског саобраћаја са њиховом улогом; 
· провери техничку исправност бицикла; 
· демонстрира поступке одржавања 
бицикла или мопеда. 
· самостално црта скицом и техничким 
цртежом предмете користећи ортогонално и 
просторно приказивање; 
· користи CAD технологију за креирање 
техничке документације; 
· образложи предности употребе 3D 
штампе у изради тродимензионалних модела 
и макета; 

 
 

ЖИВОТНО И РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

 

Значај и развој грађевинарства. 
Просторно и урбанистичко планирање. 
Kултура становања у: урбаним и руралним срединама, објектима 
за индивидуално и колективно становање, распоред просторија, 
уређење стамбеног простора. 
Kућне инсталације. 

 
 

САОБРАЋАЈ 

Саобраћајни системи. 
Саобраћајни објекти. 
Управљање саобраћајном сигнализацијом. 
Правила безбедног кретања пешака и возача бицикла у јавном 
саобраћају. 

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

Приказ грађевинских објеката и техничко цртање у 
грађевинарству. 
Техничко цртање помоћу рачунара. 
Представљање идеја и решења уз коришћење дигиталних 
презентација 

 
 
 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

Подела, врсте и карактеристике грађевинских материјала. 
Техничка средства у грађевинарству и пољопривреди. 
Организација рада у грађевинарству и пољопривреди. 
Обновљиви извора енергије и мере за рационално и безбедно 
коришћење топлотне енергије. 
Рециклажа материјала у грађевинарству и пољопривреди и 
заштита животне средине 
Моделовање машина и уређаја у грађевинарству, пољопривреди 



 
 

242 

· управља моделима користећи рачунар; 
· објасни улогу основних компоненти 
рачунара, таблета, паметних телефона и 
осталих савремених ИКТ уређаја 
· аргументује значај рационалног 
коришћења расположивих ресурса на Земљи; 
· идентификује материјале који се 
користе у машинству и на основу њихових 
својстава процењује могућност  примене; 
· користи прибор за мерење у машинству 
водећи рачуна о прецизности мерења;  
 
· врши операције обраде материјала који 
се користе у машинству, помоћу одговарајућих 
алата, прибора и машина и примени 
одговарајуће мере заштите на раду; 
· објасни улогу одређених елемената 
машина и механизама на једноставном 
примеру; 
· образложи значај примене савремених 
машина у машинској индустрији и предности 
роботизације производних процеса;  
· објасни основе конструкције робота; 
· класификује погонске машине – моторе 
и повеже их са њиховом применом; 
· самостално/тимски истражи и реши 
задати проблем у оквиру пројекта; 
· изради производ у складу са 
принципима безбеднос тимски представи 
идеју, потупак израде и производ; 
· креира рекламу за израђен производ; 
· врши e-коресподенцију у складу са 
правилима и препорукама са циљем 
унапређења продаје; 
· процењује свој рад и рад других на 
основу постављених критеријума (прецизност, 
педантност и сл.).ти на раду. 
 

или модела који користи обновљиве изворе енергије 

 
 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

Израда техничке документације. 
Израда макете/модела у грађевинарству, пољопривреди или 
модела који користи обновљиве изворе енергије. 
Представљање идеје, поступка израде и решења производа. 
Одређивање тржишне вредности производа укључујући и оквирну 
процену трошкова. 
Представљање производа и креирање дигиталне презентације. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- правилно користи ИKТ уређаје; 
- креира, уређује и структурира дигиталне 
садржаје који садрже табеле у програму за рад 
са текстом и програму за рад са 
мултимедијалним презентацијама; 
- креира и обрађује дигиталну слику; 
- самостално снима и врши основну обраду 
аудио и видео записа; 
- уређује мултимедијалну презентацију која 
садржи видео и аудио садржаје; 
- чува и организује податке локално и у облаку; 
- одговорно и правилно користи ИKТ уређаје у 
мрежном окружењу; 
- објасни поступак прикупљања података путем 
онлајн упитника; 
- креира једноставан програм у текстуалном 
програмском језику; 
- користи математичке изразе за израчунавања у 
једноставним програмима; 
- објасни и примени одговарајућу програмску 
структуру (наредбе доделе, гранања, петље); 

ИКТ  

– разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста;  
– користи алате за стилско обликовање документа и креирање 
прегледа садржаја у програму за обраду текста;  
– објасни принципе растерске и векторске графике и модела 
приказа боја;  
– креира растерску слику у изабраном програму;  
– креира векторску слику у изабраном програму;  
– користи алате за уређивање и трансформацију слике;  
– креира гиф анимацију;  
– креира видео-запис коришћењем алата за снимање екрана; 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  

– разликује појмове URL, DNS, IP адреса;  
– објасни појмове хипервеза и хипертекст;  
– креира, форматира и шаље електронску пошту;  
– обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран 
и безбедан начин водећи рачуна о приватности;  
– препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно 
се заштити;  
– сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна о 
одговарајућим нивоима приступа;  
– подешава хипервезе према делу садржаја, другом документу 
или веб локацији; 
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- користи у оквиру програма нумеричке, 
текстуалне и једнодимензионе низовске 
вредности; 
- разложи сложени проблем на једноставније 
функционалне целине (потпрограме); 
- проналази и отклања грешке у програму; 

РАЧУНАРСТВО  

– уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика 
исцртава елементе 2Д графике;  
– употребљава петље и генератор насумичних бројева за 
исцртавање сложенијих облика;  
– планира, опише и имплементира решење једноставног 
проблема;  
– проналази и отклања грешке у програму; 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног 
задатка;  
– креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који 
комбинују текст, слике, линкове, табеле и анимације;  
– креира рачунарске програме који доприносе решавању 
пројектног задатка;  
– поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са 
другима уз помоћ наставника;  
– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 
активности за које је био задужен. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 
моторичке вештине и знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
ШЕСТИ 
72+54 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

− примени комплексе простих и 
општеприпремних вежби одговарајућег 
обима и интензитета у самосталном 
вежбању; 

− сврсисходно користи научене вежбе у 
спорту, рекреацији и различитим 
ситуацијама; 

− упоређује и анализира сопствене резултате 
са тестирања уз помоћ наставника са 
вредностима за свој узраст; 

− примени достигнути ниво усвојене технике 
кретања у игри, спорту и свакодневном 
животу; 

− примени атлетске дисциплине у складу са 
правилима; 

− развија своје моторичке способности 
применом вежбања из атлетике; 

− одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 

− примени вежбања из гимнастике за развој 
моторичких способности;  

− изведе елементе одбојкашке технике;  

− примени основна правила одбојке; 

− користи елементе технике у игри; 

− примени основне тактичке елементе 
спротских игара; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 
 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој гипкости. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Атлетика 

 
 

Обавезни садржаји 
Техника штафетног трчања. 
Скок удаљ. 
Бацања кугле 2 кг. 
Истрајно трчање - припрема за крос. 
Скок увис (опкорачна техника). 
Бацање "вортекс-а". 
 
Проширени садржаји 
Тробој. 

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји 
Вежбе на тлу. 
Прескоци и скокови. 
Вежбе у упору. 
Вежбе у вису. 
Греда. 
Гимнастички полигон. 
Проширени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте). 
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− учествује на такмичењима између одељења; 

− изведе кретања у различитом ритму; 

− игра народно коло; 

− изведе основне кораке плеса из народне 
традиције других култура;  

− изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку 
пратњу; 

− преплива 25 m техником краула, леђног 
краула и прсном техником; 

− процени своје способности и вештине у 
води; 

− скочи у воду на ноге и на главу; 

− рони у дужину у складу са својим 
могућностима; 

− поштује правила понашања у води, и око 
водене средине; 

− уочи ризичне ситуације у води и око ње; 

− вреднује утицај примењених вежби на 
организам; 

− процени ниво сопствене дневне физичке 
активности; 

− користи различите вежбе за побољшање 
својих физичких способности;   

− процени последице недовољне физичке 
активности; 

− примени мере безбедности у вежбању  у 
школи и ван ње; 

− одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима; 

− примени и поштује правила игара у складу 
са етичким нормама; 

− примерено се понаша као учесник или 
посматрач на такмичењима; 

− решава конфликте на друштвеноприхватљив 
начин; 

− пронађе и користи различите изворе 
информација за упознавање са разноврсним 

Висока греда. 
Трамболина. 
Прескок. 
Kоњ са хватаљкама. 
Вежбе у упору (сложенији састав). 
Вежбе у вису (сложенији састав). 

Основе 
тимских и 
спортских 

игара 

Основи садржаји 
Kошарка: 
Основни елементи технике и правила: 
- кретање у основном ставу у одбрани, 
- контрола лопте у месту и кретању, 
- вођење лопте, 
- дриблинг, 
- хватања и додавања лопте, 
- шутирања, 
- принципи индивидуалне одбране, 
- откривање и покривање (сарадња играча), 
- основна правила кошарке. 
 
Проширени садржаји 
Напредни елементи технике, тактике и правила игре: 
- дриблинг (сложеније варијанте), 
- финтирање. 
Основни принципи колективне одбране и напада. 

Плес и 
ритимика 

Основи садржаји 
Вежбе са вијачом. 
Народно коло "Моравац". 
Народно коло из краја у којем се школа налази. 
 
Проширени садржаји 
Састав са обручем. 
Састав са лоптом. 
Kратки састав са вијачом. 
Енглески валцер.   

 
Пливање  

Основни садржаји 
Предвежбе у обучавању технике пливања. 
Техника краула. 
Техника пливања леђног краула. 
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облицима физичких и спортско-рекративних 
активности; 

− прихвати победу и пораз;  

− уважи различите спортове без обзира на 
лично интересовање; 

− примени усвојене моторичке вештине у 
ванредним ситуацијама; 

− повеже значај вежбања за одређене 
професије; 

− вреднује лепоту покрета у физичком 
вежбању и спорту; 

− подстиче породицу на редовно вежбање; 

− повеже врсте вежби, игара и спорта са 
њиховим  утицајем  на здравље; 

− коригује дневни ритам рада, исхране и 
одмора у складу са својим потребама;  

− користи здраве намирнице у исхрани; 

− разликује корисне и штетне додатке 
исхрани;  

− примењује здравствено-хигијенске мере у 
вежбању;  

− правилно реагује и пружи основну прву 
помоћ приликом повреда; 

Одржавање на води ради самопомоћи. 
 
Проширени садржаји 
Роњење у дужину 5-10 м. 

 Полигони Полигон ускладу са реализованим моторичким садржајем 

 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 
 
 
 
 
 
Физичко 
вежбање и 
спорт 

Основни садржаји 
Основна правила вежбања. Основна правила Kошарке и 
правила Рукомета. 
Понашање према осталим субјектима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене екипе). 
Чување и одржавање материјалних добара која се користе у 
вежбању. 
Уредно постављање и склањање справа и реквизита неопходних 
за вежбање. 
Облици насиља у физичком васпитању и спорту. 
"Ферплеј" (навијање, победа, пораз решавање конфликтних 
ситуација). 
Писани и електронски извори информација из области физичког 
васпитања и спорта. 
Развој физичких способности у функцији сналажења у 
ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, пожар...). 
Повезаност физичког вежбања и естетике. 
Значај вежбања у породици. 
Планирање вежбања у оквиру дневних активности. 
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− чува животну средину током вежбања; 

− препозна последице конзумирања дувана, 
алкохола и штетних енергетских напитака; 

води рачуна о репродуктивним огранима 
приликом вежбања. 

 Здравствено 
васпитање 

Основни садржаји 
Значај физичке активности за здравље. 
Поштовање здравствено-хигијенских мера пре и после 
вежбања. 
Последице неодржавања хигијене - хигијена пре и после 
вежбања. 
Значај употребе воћа и поврћа у исхрани. 
Последице неправилне исхране и прекомерног уношења 
енергетских напитака. 
Поступци ученика након повреда (тражење помоћи). 
Вежбање и играње у различитим временским условима 
(упутства за игру и вежбање на отвореном простору). 
Чување околине на отвореним просторима изабраним за 
вежбање. 
Последице конзумирања дувана. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, 
вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за 
потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске 
вредности. 
ШЕСТИ 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-образложи везу права и одговорности на 
примеру; 
– наведе примере за групу права слобода да 
и заштита од; 
– аргументује значај инклузивног 
образовања, права и потребе за 
образовањем свих ученика;  
– штити своја права на начин који не 
угрожава друге и њихова права; 
– идентификује показатеље кршења права 
детета у свакодневном животу, примерима 
из прошлости, литературе;  
– сврсисходно користи кључне појмове 
савременог демократског друштва: 
демократија, грађанин, власт; 
– образложи улогу грађана у друштвеном 
систему и систему власти на примеру;  
– разликује стварну партиципацију ученика у 
одељењу и школи од симболичке и 
декоративне; 
– позитивно користи интернет и мобилни 
телефон за учење, информисање, дружење, 
покретање акција;  

 
 
 
 
 

ЉУДСКА ПРАВА 

Права и одговорности 
Моја и твоја права – наша су права.  
Права и одговорности. 
Посебна група права: слобода да и припадајуће 
одговорности. 
Посебна група права: заштита од и припадајуће 
одговорности. 
Право на очување личног, породичног, националног, 
културног и верског идентитета и припадајуће одговорности.  
Право на квалитетно образовање и једнаке могућности за 
све и припадајуће одговорности.  
Инклузивно образовање ‒ квалитетно образовање за све.  

 
 
 
 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Демократско друштво и партиципација грађана 
Демократско друштво – појам, карактеристике. 
Грађанин.Дете као грађанин. 
Процедуре којима се регулише живот у заједници: ко је 
овлашћен да доноси колективне одлуке и на основу којих 
процедура.  
Власт. 
Нивои и гране власти. 
Лествица партиципације ученика у школи: манипулација, 
декоративна употреба, симболичка употреба, стварна 
партиципација.  
Партиципација ученика на нивоу одељења и школе.  
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– образложи могући утицај друштвених 
мрежа на ставове и деловање појединца; 
– примени 7 правила за сигурно четовање и 
коришћење СМС порука; 
– препознаје ситуације дигиталног насиља и 
зна како да реагује и коме да се обрати за 
помоћ; 
– учествује у избору теме, узорка и 
инструмента истраживања; 
– учествује у спровођењу истраживања, 
прикупљању и обради добијених података и 
извођењу закључака; 
– презентује спроведено истраживање и 
добијене резултате;  
– процењује ефекте спроведеног 
истраживања и идентификује пропусте и 
грешке; 
– у дискусији показује вештину активног 
слушања, износи свој став заснован на 
аргументима, комуницира на конструктиван 
начин; 
– учествује у доношењу правила рада групе 
и поштује их;  
– проналази, критички разматра и користи 
информације из различитих извора. 

 

 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних телефона 
Позитивно коришћење интернета и мобилног телефона. 
Шта је дозвољено, а шта није на интернету. 
Утицаја друштвених мрежа на мишљење и деловање 
појединца. 
Опасности у коришћењу интернета и мобилног телефона. 
Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о правима детета. 
Карактеристике и последице дигиталног насиља. Седам 
правила за сигурно четовање и коришћење СМС порука.  
Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља. Одговорности 
ученика и школе. 

 
 
 
 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење истраживања о понашању ученика у 
школи и њиховим ставовима о употреби/злоупотреби 
интернета и мобилних телефона. 
Шта су ставови, на чему се заснивају и каква је њихова веза 
са понашањем. 
Избор теме, узорка и инструмента истраживања. 
Спровођење истраживања. 
Обрада података. 
Тумачење резултата. 
Припрема и презентација добијених резултата. 
Евалуација истраживања. 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
шести 
36 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ   САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 
 
 
1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 

• Упознавање ученика 
са садржајем 
предмета, планом и 
програмом и 
начином реализације 
наставе Православног 
катихизиса; 

• моћи да сагледа 
садржаје којима ће се 
бавити настава 
Православног 
катихизиса у току 6. 
разреда основне 
школе; 

• моћи да уочи какво 

је његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

• Упознавање са 
садржајем 
програма и 
начином рада 

Kатихизација као 
литургијска делатност- 
заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. 
Kатихета (вероучитељ) би 
требало стално да има 
науму да катихеза не 
постоји ради гомилања 
информација ("знања о 
вери"), већ као настојање 
да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз 
слободно учешће у 
богослужбеном животу 
Цркве. 
На почетку сваке 
наставне теме ученике би 
требало упознати са 
циљевима и исходима 
наставе, садржајима по 
темама, начином 
остваривања програма 
рада, као и са начином 
вредновања њиховог 

II - ПРИПРЕМА СВЕТА 
ЗА 
ДОЛАЗАК СИНА БОЖЈЕГ 
 
 

2. Историјске 
околности пред 
долазак Христов 

3. Јеврејско 
ишчекивање 

Месије 
4. Свети Јован Претеча 

• Упознати ученике са 
културно-историјским 
приликама у 
Палестини пред 
Христово рођење; 

• Указати ученицима на 
старозаветна 
пророштва везана за 
долазак Спаситеља – 
Месије; 

• Објаснити 
ученицима улогу и 
значај Светог Јована 
Претече; 

Развити свест код ученика о 

• моћи да каже да 
су Јевреји пред 
долазак Месије били 
под Римском 
окупацијом и да су међу 
њима постојале поделе 

• моћи да 
препозна да су 
Јевреји очекивали 
Месију на основу 
старозаветних 
пророштава 

моћи да преприча живот 
Светог Јована Претече и 
Крститеља Господњег и 

•  Историјске околности 
пред долазак Христов 

• Старозаветна 
пророштва о 

доласку Месије 
Свети Јован Претеча 
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значају покајања и 
врлинског живота; 

каже да је он припремао 
народ за долазак Христа 
моћи да доживи врлински 
живот и покајање као 
припрему за сусрет са 
Христом; 

рада. 
 
Врсте наставе 
Настава се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
• теоријска настава (35 
часова) 
• практична настава (1 
час) 
 
Место реализације 
наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
• Практична настава се 
реализује у цркви - 
учешћем у литургијском 
сабрању; 
 
Дидактичко методичка 
упутства за реализацију 
наставе 
• Уводне часове требало 
би осмислити тако да 
допринесу међусобном 
упознавању ученика, 
упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, 
али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и 
ставовима из подручја 
Православног катихизиса, 

III - УВОД У НОВИ 

ЗАВЕТ 

5. Нови Завет је 
испуњење Старог 
Завета 

6. Новозаветни 
списи 

7.Јеванђелисти 

• Упознати ученике са 
настанком 
новозаветних књига; 

• Објаснити 
ученицима кључне 
новозаветне 
појмове; 

• Пружити 
ученицима основ 
за разумевање 
смисла 
новозаветних 
догађаја; 

Подстаћи ученике да 
самостално читају 
Свето Писмо. 

• моћи да закључи 
да је доласком 
Исуса Христа Бог 
склопио Нови Завет 
са људима. 

• моћи да наведе 
неке од 
новозаветних књига 
и околности 
њиховог настанка; 

• моћи да 
пронађе 
одређени 
библијски 
одељак; 

• моћи да каже да се 
Библија користи на 
богослужењима; 

• моћи да именује 
Јеванђелисте и 
препозна њихове 
иконографске 
символе; 

• бити подстакнут на 
читање Светог Писма. 

• Нови Завет је 
испуњење Старог 
Завета 

• Новозаветни списи 
(настанак, 
подела,функција, 
аутори...) 

• Јеванђелисти 

IV - БОГОЧОВЕК – ИСУС 

ХРИСТОС 

8. Пресвета 
Богородица – 

• Пружити 
ученицима 
основно знање о 
личности 

• моћи да преприча 
догађај Благовести 
и да препозна да је 
то 

• Пресвета 
Богородица – 
Благовести 

• Богородичини 
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Благовести 

9. Богородичини 
празници 

10. Рођење 
Христово 

11. Христос је 
Богочовек 

12. Крштење 
Христово 

13. Христова чуда 

14. Новозаветне 
заповести и Беседа на 
гори 

Пресвете 
Богородице; 

• Објаснити 
ученицима 
хришћанско 
поимање слободе; 

• Пружити 
ученицима 
основно знање о 

јеванђељским 

казивањима о 

Господу Исусу Христу; 

• Објаснити ученицима 
разлог оваплоћења 
Сина Божијег; 

• Подстаћи ученике да 
у описима Христових 
чуда увиде љубав 
Божију 

„почетак спасења“; 

• моћи да препозна 
службу анђела као 
гласника и служитеља 
Божијих; 

• моћи да препозна 
Богородичино 
прихватање воље 
Божије као израз 
слободе; 

• моћи да уочи да је 
за разлику од Еве, 
Богородица 
послушала Бога 

• моћи да преприча 
неке од догађаја из 
живота Пресвете 
Богородице и повеже 
их са Богородичиним 
празницима; 

• моћи да преприча 
библијски опис 
Рођења Христовог; 

празници 

• Рођење Христово 

• Христос је 
Богочовек 

• Крштење 
Христово 

• Христова чуда 

• Новозаветне заповести 
и Беседа на гори 

• Христос – Онај који 
је наш „пут, истина и 
живот“ 

група располаже. 
• Реализација програма 
требало би да се одвија у 
складу с принципима 
савремене активне 
наставе, која својом 
динамиком подстиче 
ученике на истраживачки 
и проблемски приступ 
садржајима тема. У току 
реализације стављати 
нагласак више на 
доживљајно и 
формативно, а мање на 
сазнајно и 
информативно. 
• Kвалитет наставе се 
постиже када се наставни 
садржаји реализују у 
складу са савременим 
педагошким захтевима у 
погледу употребе 
разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава. 
• Имајући у виду захтеве 
наставног програма и 
могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко 
дидактичка решења, 
наставник би требало да 
води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 

15. Христос – „пут, 
истина и животˮ 

16. Лазарева 
Субота и Цвети 

17. Тајна Вечера – прва 
Литургија 

18. Страдање 
Христово 

19. Васкрсење 
Христово 

• Кроз Христове 
заповести о љубави и 
тумачење појединих 
одељака из Беседе на 
гори указати 
ученицима на значај 
љубави према Богу и 
ближњима. 

• Подстаћи ученике 
да живе по 
Јеванђељу; 

• Указати ученицима на 
повезаност Тајне 

• моћи да препозна 
да је Христос 
дошао на свет да 
сједини Бога и 
човека 

• моћи да преприча 
библијски опис 
Христовог Крштења, 
поста и кушања; 

• моћи да препозна 
да су Христова чуда 
израз Његове 
љубави према 

• Лазарева Субота и 
Цвети 

• Тајна Вечера – 
прва Литургија 

• Страдање 
Христово 

• Васкрсење 
Христово 
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Вечере и Свете 
Литургије; 

• Представити 
ученицма догађаје 
Страдања и 
Васкрсења Христовог 
као кључне за 
спасење света и 
човека. 

људима; 

• моћи да увиди 
разлику између 
старозаветног закона 
и новозаветних 
заповести о љубави; 

• бити 
подстакнут да 
прихвати 
Христа за свој 
животни узор; 

• моћи да преприча 
догађаје Васкрсења 
Лазаревог и Уласка 
у Јерусалим; 

• моћи да увиди 
контрадикторност 
између очекивања 
јеврејског народа спрам 
Христове личности; 

• моћи да 
хронолошки 
наведе 
догађаје 
Страсне 
седмице; 

• моћи да преприча 
библијски опис Тајне 
Вечере и у приносу 
хлеба и вина 
препозна Свету 
Литургију; 

• моћи да преприча 
библијски опис 
Христовог Страдања 
и Васкрсења 

• моћи да кроз 

извођења наставе - 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, 
склоностима, 
способностима и 
мотивацији ученика. 
• У остваривању 
савремене наставе 
наставе наставник је 
извор знања, креатор, 
организатор и 
координатор ученичких 
активности у наставном 
процесу. 
• Настава је успешно 
реализована ако је 
ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за 
остваривање своје 
личности кроз 
заједничарење са 
ближњима и Тројичним 
Богом који постаје извор 
и пуноћа његовог живота. 
 
Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности реализације 
наставе и остварености 
задатака и исхода 
наставе) наставник ће 
остварити на два начина: 
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тумачење тропара 
Христовог Васкрсења 
препозна да је 
Христос победио 
смрт и омогућио 
свима васкрсење из 
мртвих; 

• процењивањем 
реакције ученика или 
прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних 
евалуационих листића; 
• провером знања које 
ученици усвајају на часу и 
испитивањем ставова; 
 
Оцењивање 
Непосредно описно 
оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 
• усмено испитивање; 
• писмено испитивање; 
• посматрање понашања 
ученика; 
 
Оквирни број часова по 
темама 
Увод - 1 
Припрема света за 
долазак Сина Божијег - 5 
Увод у Нови Завет - 5 
Богочовек Исус Христос - 
16 
Црква Духа Светога - 7 
Евалуација - 1+1 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ 
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о 
језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 
основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 
језицима, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
ШЕСТИ 
72 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
 

 
ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

 
САДРЖАЈИ 

– Разуме краће текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење/ давање 
информација личне природе; 

– Поздрави и отпоздрави,представи себе и другог 
користећи једноставна језичка средства; 

– постави и одговори на једноставна питања личне 
природе; 

– у неколико везаних исказа саопшти информације о 
себи и другима; 

– разуме једноставан опис особа, биљака, 
животиња, предмета,појaва или места; 

– опише карактеристике бића, предмета, појава и 
места користећи једноставна језичка средства; 

– разуме једноставне предлоге и одговори на њих; 
– упути једноставан предлог; 
– пружио дговарајући изговор или одговарајуће 
оправдање; 

– разуме једноставне молбе и захтеве и реагује на 
њих; 

– упути једноставне молбе изахтеве; 
– затражи и пружи краткообавештење; 
– захвалисе и извини се користећи једноставна 
језичка средства; 

– саопшти кратку поруку којом се захваљује; 
– разуме и следи једноставна упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота; 

 
 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И 
ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ И ДРУГИМА 

The Present Simple Tense за изражавање сталних радњи. 
Have got/ Have за изражавање поседовања. 
Показне заменице this/these, that/those 
Питања са Who/What/Where/When/How (old) 
Основни бројеви( 1-1000) 
Предлози за изражавање положаја у простору- in, at... 
Предлози за изражавање времена – in, on, at... 
Употреба неодређеног члана са бројивим именицама у 
једнини 
Изостављање члана испред назива спортова 
Употреба одређеног члана уз називе музичких 
инструмената 
Интеркултурални садржаји: Устаљена правила учтивости, 
титуле уз презимена особа (Mr, Miss, Ms, Sir), имана и 
надимци, начин писања адресе 

 
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 
ПОЈАВАИ МЕСТА 

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense 
за изражавањее радњи и стања у садашњости. 
Глаголи have got, to be   за давање описа. 
Питања са  Who/What/Where/Which/How (old,far,deep, 
long...) 
Егзистенцијално There is/are... 
Поређење придева (правилно и неправилно поређење) 
Употреба одређеног члана са суперлативом придева, са 
именицама које означавају лица и предмете који су 
познати саговорнику, као и уз имена мора, река и 
океана. 
Употреба/ изостављање одређеног члана уз имена 
градова и држава. 
(Интер) културални садржаји: најважније географске 
карактеристике неких земаља у којима се говори 
енглески језик као матерњи; биљни и животињски свет. 

 Заповедни начин 
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– даје једноставна упутства из домена свакодневног 
живота и личних интересовања; 

– разуме честитку и одговори на њу; 
– упути пригодну честитку; 
– разуме једноставне текстове у којима се описују 
сталне,уобичајене и тренутне радње; 

– размени информације које се односе на опис 
догађаја и радњуу  садашњости; 

– опише сталне, уобичајене и тренутне догађаје/ 
активности користећи неколико везаних исказа; 

– разуме краће текстове у којима се описују догађаји 
у прошлости; 

– размени информације у вези са догађајима у 
прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних исказа догађај из 
прошлости; 

– разуме планове и намере и реагује на њих; 
– размени једноставне исказе у вези са својим и 
туђим плановимаи намерама; 

– саопшти шта он/она или неко други 
планира,намерава; 

– разуме свакодневне изразе у вези са 
непосредним и конкретнимжељама, потребама, 
осетима и осећањима и реагујенањих; 

– изрази основне жеље, потребе, осете и осећања 
користећи једноставна језичкасредства; 

– разуме једноставна питања која се односе на 
положај предмета и бића у простору и правац 
кретања, и одговори на њих; 

разуме обавештења о положају предмета и бића у 
простору и правцу кретања; 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 
НА ПОЗИВ ЗА 

УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

How about + глаголска именица 
Why don’t we + инфинитивна основа глагола 
Would you like + инфинитив глагола 
Модални глаголи за изражавање предлога- can/could/shall 
Глагол will за изражавање одлука 
(Интер) културални садржаји : разонода, прикладно 
позивање и прихватање/ одбијање позива. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
МОЛБИ,ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева- 
can/could/may. 
Will за изражавање молби. 
Stative verbs (want, need...) 
(Интер) културални садржаји : правила учтиве 
комуникације, дружење и пријатељски односи. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

Заповедни начин. 
(Интер) културални садржаји: поштовање правила 
понашања. 

УПУЋИВАЊЕ 
ЧЕСТИТКИ И 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Изостављање члана испред имена празника. 
(Интер) културални садржаји: значајни празници и 
догађаји и начин обележавања; честитање 

 
 

ОПИСИВАЊЕ 
ДОГАЂАЈА И РАДЊИ 

У САДАШЊОСТИ 

Pte Present Simple Tense за изражавање сталних и 
уобичајених радњи 
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и 
привремених радњи. 
Модални глагол за изражавање способности. 
Прилози за учесталост- usually, often... 
Предлози за изражавање правца кретања- to, from... 
Предлози за описивање начина кретања- by (car), on (foot) 
(Интер) културални садржаји: породични живот и 
празници; живот у школи- наставне и ваннаставне 
активности, распусти и путовања. 

 
ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И РАДЊИ 
У ПРОШЛОСТИ 

The Past Simple Tense правилних и најчешћих неправилних 
глагола. 
Модални глагол could  за изражавање способности у 
прошлости. 
(Интер) културални садржаји: живот некад и сад. 

 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПЛАНОВА И НАМЕРА 

Stative verbs (want, have, think...) 
Would like + именица/ инфинитив глагола. 
Going to за изражавање будућих планова. 
The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у 
тренутку говора и предвиђања на основу знања, искуства, 
веровања. 
Употреба неодређеног члана уз називе занимања. 
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(Интер) културални садржаји: свакодневни живот, обавезе 
и разонода, породични и пријатељски односи. 

 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Stative verbs( be, want...) 
Заповедни начин. 
Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола. 
How about + глаголска именица. 
Would like + именица/ инфинитив глагола 
(Интер) културални садржаји: мимика и гестикулација, 
употреба емотикона, емпатија 

 
 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И ВЕЛИЧИНА 

Предлози за изражавање положаја и просторних односа-
in front of, behind, between, opposite, above, below... 
Питања са What/ Where/ Which/How (far,deep, long...) 
Поређење придева (правилно и неправилно поређење). 
Употреба одређеног члана са суперлативом придева. 
(Интер) културални садржаји: јавни простор, типичан 
изглед школскох и стамбеног простора, локалне мерне 
јединице (инч, стопа...), природа. 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА 

The Present Simple Tense за изражавање утврђених 
програма и распореда (ред вожње, Тб/биоскопски 
програм и сл.) и уобичајених радњи. 
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и 
привремених радњи. 
The Past Simple Tense 
Предлози за изражавање времена – in, on,at, to, past, 
after... 
Питања са When /What (time/day)... 
Редни бројеви. 
(Интер) културални садржаји: климатски услови. 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

Саксонски генитив са именицом у једнини и множини 
(правилна и неправилна множина)-my friend’s/ 
friends’/children’s books 
Присвојни придеви my/ your... 
Присвојне заменице mine/ yours... 
Have got/ Have за изражавање поседовања 
Питања са Whose. 
(Интер) културални садржаји: породица и пријатељи; 
однос према својој и туђој имовини. 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

Придевско- предлошке фразе- interested in, good/bad at, 
crazy about... 
Глаголи like/love/ hate + глаголска именица. 
Питања са What, Who, Why... 
(Интер) културални садржаји:интересовања, хобији, 
забава, разонода, спорт и рекреација; уметност ( 
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књижевност за младе, стрип, музика, филм). 

 
 

 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И 

ЦЕНА 

Основни бројеви до 1000. 
Правилна множина именица. 
Множина именица које се завршавају на- y, -f/fe: 
strawberries, shelves, knives... 
Множина именица које се завршавају на- o: kilos, 
potatoes... 
Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 
Најчешћи облици непревилне множине (man, woman, 
children, people,feet, teeth, mice...) 
Бројиве и небројиве именице – pounds, money... 
Детерминатори- some, any, no. 
Квантификатори – much, many, a lot of. 
Питања са How much/many. 
(Интер) културални садржаји:друштвено окружење, 
локална мерна јединица за тежину, валута, намирнице и 
производи специфични за циљну културу. 
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VII разред 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик и књижевност     - Верска настава      

 Руски језик       - Грађанско васпитање      

 Ликовна култура      - Енглески језик 

 Музичка култура       

 Историја 

 Географија 

 Физика 

 Математика  
 Биологија 

 Хемија 

 Техника и технологија 

 Информатика и рачунарство 

 Физичко и здравствено васпитање 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– користи књижевне термине и појмове 
обрађиване у претходним разредима и 
повезује их са новим делима која чита; 
– истакне универзалне вредности 
књижевног дела и повеже их са сопственим 
искуством и околностима у којима живи;  
– чита са разумевањем различите врсте 
текстова и коментарише их, у складу са 
узрастом; 
– разликује народну од ауторске 
књижевности и одлике књижевних родова и 
основних књижевних врста; 
– разликује основне одлике стиха и строфе – 
укрштену, обгрљену и парну риму; слободни 
и везани стих; рефрен; 
– тумачи мотиве (према њиховом садејству 
или контрастивности) и песничке слике у 
одабраном лирском тексту; 

 
 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 
ЛИРИКА 
1. Јован Дучић: Подне 
2. Милан Ракић: Божур 
3. Владислав Петковић Дис: Међу својима 
4. Милутин Бојић: Плава гробница 
5. Десанка Максимовић: Крвава бајка  
6. Стеван Раичковић: После кише 
7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха 
8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови 
9. Вислава Шимборска: Облаци 
ЕПИКА 
1. Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни 
прстен / Златоруни ован 
2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 
3. Радоје Домановић: Вођа (одломак) 
4. Петар Кочић: Кроз мећаву 
5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема (одломак) 
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– локализује књижевна дела из обавезног 
школског програма; 
– разликује етапе драмске радње; 
– разликује аутора књижевноуметничког 
текста од наратора, драмског лица или 
лирског субјекта; 
– разликује облике казивања (форме 
приповедања); 
– идентификује језичко-стилска изражајна 
средства и разуме њихову функцију;  
– анализира идејни слој књижевног дела 
служећи се аргументима из текста; 
– уочи разлике у карактеризацији ликова 
према особинама: физичким, говорним, 
психолошким, друштвеним и етичким; 
– разликује хумористички од ироничног и 
сатиричног тона књижевног дела; 
– критички промишља о смислу књижевног 
текста и аргументовано образложи свој став; 
– доведе у везу значење пословица и изрека 
са идејним слојем текста; 
– препозна националне вредности и негује 
културноисторијску баштину; 
– размотри аспекте родне равноправности у 
вези са ликовима књижевно-уметничких 
текстова; 
– препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење;  
– упореди књижевно и филмско дело 
настало по истом предлошку, позоришну 
представу и драмски текст; 
– разликује глаголске начине и неличне 
глаголске облике и употреби их у складу са 
нормом; 

6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска харфа 
7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир Набоков: Лош 
дан  
8. Дневник Ане Франк (одломак)  
9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна прича по 
избору) 
10. Афоризми (Душан Радовић и други)  
ДРАМА 
1. Бранислав Нушић: Власт (одломак) 
2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић (одломак о 
сусрету Кањоша и Фурлана) 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
Обавезна дела 
1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак) 
2. Јелена Димитријевић:  
Седам мора и три океана (одломак) / Милош Црњански: 
Наша небеса („Крф, плава гробница” – одломак) 
Једно дело по избору 
1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / Пеђа 
Милосављевић: Потера за пејзажима 
2. Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота 
Стефана (Капија Балкана) 
3. Уметнички и научнопопуларни текстови о природним 
лепотама и културноисторијским споменицима завичаја  
4. Избор из енциклопедија и часописа за децу 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт 
војводе Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору) 
2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (Мали 
Радојица, Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав; Иво 
Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 
3. Свети Сава у књижевности: 
– одломак из Житија Светог Симеона (о опроштају оца од 
сина);  
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– одреди врсте непроменљивих речи у 
типичним случајевима; 
– уочи делове именичке синтагме;  
– разликује граматички и логички субјекат; 
– разликује сложени глаголски предикат од 
зависне реченице са везником да; 
– препозна врсте напоредних односа међу 
реченичним члановима и независним 
реченицама; 
– идентификује врсте зависних реченица; 
– искаже реченични члан речју, предлошко-
падежном конструкцијом, синтагмом и 
реченицом; 
– примени основна правила конгруенције у 
реченици; 
– доследно примени правописну норму; 
– разликује дугосилазни и дугоузлазни 
акценат; 
– говори на задату тему поштујући 
књижевнојезичку норму; 
– разликује књижевноуметнички од 
публицистичког функционалног стила; 
– састави кохерентан писани текст у складу 
са задатом темом наративног и 
дескриптивног типа; 
– напише једноставнији аргументативни 
текст позивајући се на чињенице; 
– користи технички и сугестивни опис у 
изражавању;  
– препозна цитат и фусноте и разуме њихову 
улогу; 
– пронађе потребне информације у 
нелинеарном тексту; 
– напише електронску (имејл, СМС) поруку 

– избор из народних прича и предања (на пример Свети 
Сава и ђаво, легенде о Светом Сави);  
– избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија 
Бећковић: Прича о Светом Сави) 
4. Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига (избор) 
5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; Момо Капор: Мали 
Принц 
6. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 
7. Душан Ковачевић: Свемирски змај  
8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / Игор Коларов: 
Дванаесто море 
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 
(бирати 3 дела) 
1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 
2. Тургењев: Шума и степа 
3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 
4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак из првог дела 
романа) 
5. Гордана Малетић: Катарке Београда (прича Зебња и 
друге) 
6. Урош Петровић: Загонетне приче 
7. Александар Манић: У свитање света 
8. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да летим 
9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду  
10. Корнелија Функе: Срце од мастила 
11. Душица Лукић: Земља је у квару (избор) 
12. Гордана Брајовић: из збирке песама Индија, Индија 
(Пролази слон пун мириса, Пролази слон пун Хималаја) 
13. Душан Поп Ђурђев: Лет лионског Икара 
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 
Опкорачење. Рефрен. Цезура. 
Везани и слободни стих. 
ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма. 
Језичко-стилска изражајна средства: метафора, алегорија, 
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поштујући нормативна правила; 
– примени различите стратегије читања 
(информативно, доживљајно, истраживачко 
и др.); 
– састави текст репортажног типа 
(искуствени или фикционални); 
– правилно употреби фразеологизме и 
устаљене изразе који се јављају у 
литерарним и медијским текстовима 
намењеним младима. 

 

градација, словенска антитеза, фигуре понављања (асонанца 
и алитерација).  
Функција мотива у композицији лирске песме.  
Песма у прози. 
Фабула и сиже.  
Статички и динамички мотиви.  
Композиција. Епизода.  
Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира. 
Врсте карактеризације књижевног лика.  
Унутрашњи монолог. Хронолошко и ретроспективно 
приповедање. 
Дневник. Путопис. Аутобиографија. Легендарна прича. 
Предања о постанку бића, места и ствари. 
Афоризам. 
Пословице, изреке; питалице; загонетке. 
Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, 
врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација. Драма у 
ужем смислу. 

 
 
 
 
 

ЈЕЗИК 

 
 
 
 
 
 
 
Граматика 

Грађење и основна значења глаголских облика: футур II, 
императив, потенцијал; трпни гл. придев, гл. прилог 
садашњи и гл. прилог прошли. Подела глаголских облика на 
просте и сложене и на личне (времена и начини) и неличне. 
Непроменљиве врсте речи: везници, речце, узвици. 
Појам синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте 
синтагми: именичке, придевске, прилошке и глаголске. 
Атрибут у оквиру синтагме.  
Логички субјекат. Сложени глаголски предикат.  
Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, 
раставни и супротни.  
Појам комуникативне и предикатске реченице. 
Независне предикатске реченице ‒ напоредни односи међу 
независним реченицама (саставни, раставни, супротни). 
Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне, 
временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне 
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и поредбене). 
Реченични чланови исказани речју, предлошко-падежном 
конструкцијом, синтагмом и реченицом. 
Конгруенција – основни појмови.  

 
Правопис 

Правописна решења у вези са обрађеним глаголским 
облицима. 
Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета, тачка 
и запета). Писање скраћеница, правописних знакова. 

Ортоепија Дугоузлазни и дугосилазни акценат. 

 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Књижевни и остали типови текстова у функцији 
унапређивања језичке културе. 
Књижевноуметнички и публицистички текстови. 
Усмени и писмени састави према унапред задатим 
смерницама (ограничен број речи; задата лексика; 
одређени граматички модели и сл.). 
Текст заснован на аргументима. 
Технички и сугестивни опис. 
Репортажа.  
Цитати и фусноте из различитих књижевних и неуметничких 
текстова. 
Нелинеарни текстови: табеле, легенде, графикони, мапе ума 
и друго. 
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно 
читање, рецитовање); вежба аргументовања (дебатни 
разговор). 
Правописне вежбе: диктат, исправљање правописних 
грешака у тексту; запета у зависносложеним реченицама; 
глаголски облици; електронске поруке. 
Језичке вежбе: допуњавање текста различитим облицима 
променљивих речи; допуњавање текста непроменљивим 
речима; обележавање комуникативне реченице у тексту; 
исказивање реченичног члана на више начина (реч, 
синтагма, предлошко-падежна конструкција, реченица); 
фразеологизми (разумевање и употреба) и друге. 
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Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка – по два у сваком 
полугодишту. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и усмену 
комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу. 
СЕДМИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

-разуме једноставније текстове који се 
односе на поздрављање, представљање и 
тражење/давање информација личне 
природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставнија језичка 
средства; 
– размени једноставније информације личне 
природе;  
– у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 
– разуме једноставније текстове који се 
односе на опис особа, биљака, животиња, 
предмета, места, појава, радњи, стања и 
збивања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка средства; 
– разуме једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и одговори 
на њих уз одговарајуће образложење;  
– упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи 
ситуационо прикладне комуникационе 

 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Как вас/tebя зовут? Как ваша/ tvoя familiя? Menя зовут 
Виктор Петрович Иванов.  
Разрешите/ pozvolьte вам predstavitь...Эto moй друг Саша. 
Привет, Саша! Добро požalovatь! Mы будем вместе učitьsя. 
Očenь priяtno. Рад/рада с toboй poznakomitьsя.  
А кто эto? Эto moя родственница Света. Она zanimaetsя 
muzыkoй. Мне kažetsя, что она хочет statь izvestnoй 
pianistkoй. 
Где tы živёšь? На улице Гагарина, дом 5, квартира 10. На 
втором эtaže, а tы? Я живу на улице Ленина, в доме номер 
13, в квартире 17, на četvёrtom эtaže. 
Tы znaešь moю соседку Лену? Мне kažetsя, что vы вместе 
učilisь в vosьmilteneй школе имени Бранислава Нушича. 
Эto его родители. Его папа работает инженером, а его мама 
medsestroй. 
У tebя estь bratья/sёstrы? Да, у menя estь брат. Он моложе 
menя. Ему 7 лет. Нет, у menя нет sestrы.  
Tы interesuešьsя muzыkoй? Нет, не očenь, я lюblю спорт.  
У моего papы estь сестра, eё зовут Марина. Марина – moя 
tёtя. Eё муж, dяdя Стефан – немец. У них estь sыn, moй 
dvoюrodnый брат Иван. Ему три года. Он rodilsя в Германии, 
но seйčas živёt в России, в Москве. 
Эto moй dяdя Иван. Он očenь interesnый человек, художник. 
Он živёt и работает в деревне Иваново.  
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моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у 
вези са предлозима, саветима и позивима 
на заједничке активности; 
– разуме уобичајене молбе и захтеве и 
реагује на њих; 
– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали и извини се користећи 
мање сложена језичка средства; 
– разуме и следи једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота;  
– пружи једноставнија упутства у вези са 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују радње и ситуације у садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују способности и умећа; 
– размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу које се односе 
на радње у садашњости; 
– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују искуства, догађаји и способности у 
прошлости; 
– размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа 
искуства, догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску 
личност и сл.; 

Как дела? Normalьno. Vsё в porяdke. 
Спасибо за imeйl (эlektronnoe pisьmo). Bolьšoe вам спасибо. 
Не за что. 
Номинатив множине именица мушког рода са наставком -á/ 
-я́ (дом –domá, город – gorodá, učitelь – učitelя́) 
Упитне реченице с упитним заменицама и прилозима (кто, 
где, как...). 
Изражавање посесивности (потврдне и одричне 
конструкције): у+ ген. личних заменица и именица (у menя 
estь, у menя нет).  
Личне заменице за 3. лице са и без предлога (к neй, eй) 
Присвојне заменице (moй, tvoй, его, eё, их...) 
Глаголи zanimatьsя, interesovatьsя, statь + инструментал. 
Кратак облик придева рад/рада; radы. 
Одричне заменице (никто, ничто) 
(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; 
имена, патроними, презимена и надимци; адреса; 
формално и неформално представљање; степени сродства и 
родбински односи; нумерисање спратова, називи већих 
градова, познатијих држава и њихових становника, родно 
место. 

 
 
 

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

Kakoй Миша? Как Миша vыglяdit? Я в pervый раз с ним 
vstrečaюsь, опиши его. Миша nevыsokiй, stroйnый.  
Kakaя Маша? Маша vыsokaя, polnaя.  
Kakoй у него рост?  
Какие у neё глаза? Глаза – карие, volosы – kaštanovыe. 
V čёm она? На neй блузка в полоску.  
Миша хорошо знает математику и помагает Маше. Маша 
očenь хорошо плавает. Она živёt в центре Екатеринбурга в 
mnogoэtažnom доме. Eё квартира nebolьšaя. Eё комната 
malenьkaя. 
У menя в комнате bolьšaя udobnaя krovatь.  
Kakoй эto город/ derevnя? Эto moй rodnoй город.  
V центре Белграда – pamяtnik Knяzю Михаилу. Rяdom улица 
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– разуме једноставније исказе који се 
односе на одлуке, обећања, планове, 
намере и предвиђања и реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, 
намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава, предвиђа; 
– разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, потребама, 
осећањима и реагује на њих; 
– изрази жеље, интересовања, потребе, 
осете и осећања једноставнијим језичким 
средствима; 
– разуме једноставнија питања која се 
односе на оријентацију/ положај предмета, 
бића и места у простору и правац кретања и 
одговори на њих; 
– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета, бића и 
места у простору и правцу кретања;  
– опише правац кретања и просторне 
односе једноставнијим, везаним исказима; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе и реагује на 
њих; 
– размени једноставније информације које 
се односе на дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе код куће, у 
школи и на јавном месту; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на поседовање и припадање; 

Knяzя Михаила, pešehodnaя улица.  
Эto – pamяtnik Петру Первому. Kakoй bolьšoй и krasivый! 
Тебе nravitsя bolьše pamяtnik Пушкину или Петру Первому? 
Эtot pamяtnik мне известен. 
Mы жили в спортивном лагере prošlыm летом. Он спал в 
bolьšoй палатке.  
Idёt doždь, дует ветер, холодно očenь. Завтра будет 
solnečnaя погода, без doždя. Nočью podnяlsя silьnый ветер и 
пошел doždь. 
Я očenь плохо sebя čuvstvuю. Болит голова и glotatь bolьno. У 
menя температура. У него silьno болит живот. У neё 
грипп/ангина. 
Именице треће деклинације. 
Придеви. Слагање с именицама у роду, броју и падежу.  
Кратки придеви у предикативној функцији Bašnя видна 
издали. Я рад, что vы приехали.  
Прилози за начин, место, време. 
Фреквентне временске конструкције (prošlыm летом, в 
prošluю среду, на sleduющeй неделе, в прошлом году) 
Садашње време.. 
Прошло време. 
Будуће време (просто и сложено). 
Прости облици компаратива придева/прилога. 
Повратна заменица sebя. 
Неодређеноличне реченице без субјекта са предикатом у 
неодређеноличном глаголском облику (треће лице 
множине). Zdesь prodaюt biletы. Govorяt, что эto bыlo давно. 
Безличне реченице Menя тошнит. 
(Интер)културни садржаји: карактеристике наше земље и 
земаља говорног подручја циљног језика (знаменитости, 
географске карактеристике и сл.) 

 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И Уберите veщi!  
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– формулише питања и једноставније исказе 
који се односе на поседовање и припадање; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на изражавање допадања и 
недопадања и реагује на њих; 
– изрази допадање и недопадање уз 
једноставније образложење; 
– разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих; 
– изражава мишљење, слагање/неслагање и 
даје кратко образуме једноставније исказе 
који се односе на количину, димензије и 
цене; 
– размени информације у вези са 
количином, димензијама и ценама. 

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

А davaйte посмотрим с вами, что там лежит.  
Разложим книги по местам. Помогите мне požaluйsta, 
davaйte все вместе! 
Я иду в basseйn. Petя, poйdёšь со mnoй? Я obožaю plavatь. 
Segodnя mы с вами сделали očenь много. Какие molodcы! 
Чем tebя ugostitь? Tы budešь čaй? Нет, спасибо.  
Что tы budešь delatь на sleduющeй неделе?  
Pridёšь ко мне на вечеринку? У menя denь roždeniя. Во 
skolьko? V semь часов в субботу. Внимание! Срочно 
otpravlяemsя на прогулку! 
Будем в vosekresenьe igratь в футбол? Когда? V pяtь. Нет, к 
sožaleniю, я еду с roditelяmi к бабушке.  
Poйdёm в кино вечером? Davaй! Где vstrečaemsя? У входа в 
метро. 
Нажмите zdesь и zaregistriruйtesь! Не pereživaй! V sleduющiй 
раз polučitsя лучше! Davaйte rešatь вместе! Дорогие 
ученики! Приглашаем вас prinяtь участие в творческом 
проекте «Как хорошо lюbitь čitatь». Мне ponravilosь, как vы 
spravilisь с заданием. Наша работа segodnя bыla očenь 
poleznoй. 
Промена именица женског рода треће деклинације чија се 
основа завршава на –čь, -щь ; -žь, -šь. 
Заповедни начин (позив на заједничку активност) . 
Безличне модалне конструкције с предикативима (мне 
нужно, мне надо, мне необходимо). 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
Садашње време у значењу будућег. 
Будуће време. 
Прилози за време утром, вчера, завтра, seйčas, opяtь ... 
Прилози за количину (меру) očenь, совсем, слишком ... 
(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, 
савета и позива и реаговање на предлоге, савете и позиве. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Davaйte spoёm эtu pesnю. Pustь они čitaюt.Скажите, как vы 
spravilisь с текстом и вопросами?  
Не zabudьte, что у каждого ученика svoя rolь.  
Не ešьte gambugerы на завтрак. Sostavьte здоровое menю на 
denь roždeniя с druzьяmi.  
Zanimaйtesь спортом každый denь.  
Вам pomočь? Да, спасибо, vozьmite эtu сумку, požaluйsta. 
Спасибо. Blagodarю вас. Не за что. Ничего.  
Daй мне, požaluйsta, tetradь. Минуточку. Вот она.  
Можно я podoйdu? Можно. Мне kažetsя, что ... Эto dlя menя 
(не)важно. По-моему ... Я sčitaю, что ... Я хотела bы tancevatь 
с toboй.. 
Извините, можно вопрос? Можно.  
Priezžaйte к нам в Сочи! 
Vы не скажете, как doйti до Krasnoй ploщadi? Конечно, 
скажу.  
Простите за bespokoйstvo. Извините за опоздание. 
С dnёm roždeniя!  
Skačaй, požaluйsta, из интернета эtot ролик. 
Заповедни начин (позив на заједничку активност) Davaй/те 
petь; Davaй/те spoёm. 
Коњугација глагола estь, datь; hotetь, bežatь;  
Предикативи можно, нужно, надо. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
Безличне реченице Мне kažetsя... 
Прошло време глагола са суфиксом -čь (močь, lečь, pečь) 
Кондиционал за изражавање предлога, жеља (у простој 
реченици): Я хотел/хотела bы. 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, 
значајни празници и догађаји, честитања. 

 

 
 
 

Обрати внимание! Sostavьte predloženiя! Vы vsё ponяli? 
Postaraйtesь ugadatь! Zakroй/те глаза! Pravilьno или нет? 
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РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

Помните, вам надо pročitatь текст всего lišь раз. Vstavьte 
слово в нужном месте. 
Otvetьte на те voprosы, kotorыe kažutsя вам наиболее 
lёgkimi. Не obяzatelьno priderživatьsя того porяdka, в котором 
privedenы voprosы.  
Из чего состоит он-laйn тестирование?  
Pročitaй vnimatelьno voprosы к тексту и обведи кружком 
букву pravilьnogo ответа.  
Otkroй рот и скажи «А-а-а». Эto лекарство тебе надо 
prinimatь три раза в denь. Надо ležatь в постели pяtь dneй. 
Otmetь pravilьnый ответ. Proverьte свои otvetы. 
Sdelaйte проект-плакат/ prezentaciю на тему „Moй lюbimый 
город”. Naйdite ошибки в тексте! Vstanьte! 
Narežь картошку кубиками, положи в салатницу.  
Один раз топни nogoй, podoйdi к двери и pohlopaй в 
ладоши! 
Заповедни начин фреквентних глагола на нулти суфикс: 
vstanь/те, sostavь/те, не zabudь/те, proverь/те.... 
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са 
степеном формалности и ситуацијом. 

 
 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

Moя semья lюbit по праздникам sobiratьsя с близкими 
родственниками. V vыhodnыe mы ходим в кино или ездим 
на дачу.  
Я живу в Москве. Moя бабушка živёt в деревне Азово, 
недалеко от города Омска.  
Летом mы ходим kupatьsя на пруд.  
V Новгороде estь kremlь.  
Я učusь в sedьmom классе. V школу я езжу на абтобусе. 
Každый denь я vstrečaюsь с druzьяmi. Mы играем в футбол 
или в voleйbol на školьnoй sportploщadke. V свободное vremя 
я igraю в kompьюternыe igrы. Я iщu МП4-плеер. 
Tы igraešь на пианино? Нет, не igraю, я poю в хоре.  
Какие книги tы lюbišь? А я как раз seйčas čitaю Андрича. Если 
hočešь, možešь vzяtь počitatь.  
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Я každый denь примерно pяtь часов сижу в интернете.  
Obыčno я vstaю в šestь часов. Сначала я vklюčaю ноутбук и 
čitaю эlektronnuю почту.  
Вечером мама и папа smotrяt телевизор. Псоле školы я delaю 
уроки. 
Zimoй mы kataemsя на lыžah.  
Pёtr часто ездит на озеро lovitь rыbu. 
Samolёt летит в Белград. 
Глаголски вид, разлике у употреби глаголског вида у руском 
и српском језику (obeщatь, zavtrakatь...) 
Садашње време.  
Повратни глаголи, разлике у употреби повратних глагола у 
руском и српском језику (igratь, otdыhatь, zagoratь, 
učitьsя....) 
Глаголи кретања: идти/ hoditь, ehatь/ ezditь, letetь/ letatь, 
plыtь/ plavatь, bežatь/ begatь, нести/ nositь.  
Употреба глагола igratь (во что, на čёm).  
Употреба глагола estь. 
Прилози за време, начин. 
Упитне заменице: kakoй, kotorый 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи 
и у ширем друштвеном окружењу – наставне и ваннаставне 
активности; распусти и путовања; традиција и обичаји. 

 

 
 
 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 

Где он rodilsя? V каком городе он жил? 
На prošloй неделе mы смотрели horošiй filьm.  
Что tы делал/делала вчера вечером?  
Мама нашла svoй mobilьnik.  
Он помог мне vыučitь урок. 
Segodnя мама пришла с rabotы в semь часов.  
Саша ušёl в svoю комнату. Когда tvoя semья переехала на 
novuю квартиру? 
Mы прилетели вчера вечером. Когда vыletaet tvoй samolёt?  
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Mы в прошлом году ездили на машине на море. Я нашла в 
Интернете informaciю о Максиме Gorьkom. Александр 
Сергеевич Пушкин rodilsя 6 iюnя 1799 года в Москве. 
Название «Sibirь» poяvilosь на карте в 14в. Белград bыl 
основан kelьtami в IV−III вв. до н.э, поселение nazыvalosь 
Сингидунум. V 1521 году город захватили турки.  
Otkrыtiя Nikolы Teslы навсегда изменили мир.  
Бранислав Нушич умер 19 яnvarя 1938 г. 
Прошло време повратних глагола. 
Глаголи кретања с префиксима. 
Употреба глагола кретања у прошлом времену. 
Прошло време глагола с суфиксима -čь (močь), -ти (идти). 
Употреба речи tыsяča  
Временске конструкције с именицом год: в 1978 году; в 
sentяbre 1978-го года). 
Редни бројеви преко 10. 
Фреквентне временске конструкције (prošlыm летом, в 
prošluю среду, в прошлом году) 
Садашње време. 
Прилози и прилошке одредбе за време. 
(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална 
открића; важније личности из прошлости. 

 

 
 
ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂАЊА) 

Завтра утром я poйdu к врачу.  
Maйя provedёt летние kanikulы у бабушки в деревне. 
На sleduющeй неделе moя staršaя сестра vыhodit замуж. 
Moй брат улетает в Рим segodnя вечером. Во skolьko его 
samolёt vыletaet? 
Mы закончим проект до конца недели. 
Я nadeюsь, что завтра будет horošaя погода. 
Segodnя солнце светит, будет prekrasnaя погода! 
Завтра moя сестра sdaёt эkzamen по русскому яzыku на 
fakulьtete. 
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Если mы не сделаем домашнее задание, наш učitelь 
rasserditsя. 
Что будет в buduщem, если человек продолжит zagrяznяtь 
планету? 
Глаголски вид. 
Просто и сложено будуће време. 
Прилози и прилошке одредбе за време. 
Фреквентне временске конструкције (на sleduющeй неделе, 
в sleduющuю среду) 
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са 
степеном формалности и ситуацијом; традиција и обичаји. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Что с toboй? Как tы sebя čuvstvuešь? У menя silьnый насморк 
и голова očenь болит. И температура povыšena. У tebя, 
наверное, грипп. Тебе нужно лекарство. Vыzdoravlivaй 
bыstro! 
Почему Volodя serditsя на menя?  
Želaю тебе sčastья и успехов! Удачи тебе! 
Oй, я očenь volnuюsь! Я так pereživaю за tebя! 
Moя tёtя приезжает завтра в Москву. Я так raduюsь! 
Эto пирожное так вкусно пахнет. Можно я poprobuю? 
Так estь hočetsя! Я progolodalsя/ progolodalasь. Хочу pitь! 
Daйte мне, požaluйsta, стакан vodы.  
Я так устал/а! Так spatь hočetsя! 
Я očenь interesuюsь istorieй. А я uvlekaюsь пением. 
Безличне реченице. 
Глагол hotetь.  
Глагол hotetьsя (безлична употреба: мне hočetsя). 
Глагол čuvstvovatь sebя. 
Модалне конструкције (личне и безличне) с нужно и должен 
Заповедни начин. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
Глаголи interesovatьsя, uvlekatьsя чем. 
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(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; 
интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и рекреација. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

Простите, vы не скажете, где nahoditsя bližaйšaя остновка 
автобуса? Да, конечно. Идите prяmo до конца ulicы. За углом 
– остановка.  
Извините, остановка одиннадцатого автобуса напротив?  
Mы gulяli vesь denь по naberežnoй.  
У моих roditeleй дача в горах.  
Nacionalьnый muzeй nahoditsя в центре города.  
Дети vesь denь бегали по парку.  
Подожди, požaluйsta, за dverью.  
Pervыm человеком в космосе bыl Юriй Гагарин.  
Sibirь nahoditsя в centralьnыh и vostočnыh raйonah России. 
Гора Златар nahoditsя на западе Сербии. Uщelьe Џердап 
nahoditsя в vostočnoй Сербии. На юge Rossiя граничит с 
Китаем и Mongolieй. 
Предлошко-падежне конструкције за изражавање места и 
правца (за dverью, в космосе, на юge, в центре...).  
Прилози за место и правац.  
Глаголи кретања. 
Префиксални глаголи кретања. 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
места; географске карактеристике наше земље и земаља 
говорног подручја циљног језика; идиоматска/метафоричка 
употреба предлошких израза. 

 

 
 
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 

По газонам hoditь nelьzя!  
Можно sestь rяdom с вами? Можно, конечно. Нет, nelьzя, к 
sožaleniю. Можно vospolьzovatьsя твоим mobilьnikom, 
požaluйsta?  
Vы dolžnы otklюčitь свои mobilьniki на уроке.  
Mы dolžnы nositь školьnuю форму. 
Он не может priйti, потому что у него много rabotы.  
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Осторожно! Двери zakrыvaюtsя!  
Životnыh kormitь zapreщeno! 
Kuritь zapreщeno! 
Заповедни начин. 
Безличне модалне реченице с предикативима можно, 
nelьzя, надо, нужно. 
Модална конструкција с речима должен/должна/dolžnы. 
Управни и неуправни говор. 
(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на 
јавним местима; значење знакова и симбола. 

 

 
 
 
 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Эto родители моего друга Саши.  
Čьi эto очки? Мои или его? 
У neё нет чемодана, poterяla.  
Эto tvoй пенал? Нет, не moй. 
Питања с присвојном упитном заменицом Čeй. 
Конструкције за изражавање посесивности. 
Општа и посебна негација. 
Присвојне заменице. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји: однос према својој и туђој 
имовини. 

 

 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

 Когда у menя estь свободное vremя, я хожу/ езжу... 
Мне nravitsя smotretь в интернете filьmы, slušatь muzыku. 
Вчера я скачал/ скачала из интернета novuю pesnю ДДТ. 
Мне nravяstя зимние vidы спорта. Lюblю katatьsя на санках. 
Не lюblю katatьsя на lыžah.  
Moй lюbimый спорт – теннис. Мне интересно smotretь 
теннис. 
Мне не očenь nravitsя novый сериал. 
Я zanimaюsь баскетболом. У menя тренировки každый denь.  



 
 

278 

Глаголи zanimatьsя, interesovatьsя (чем). 
Безлична употреба глагола nravitьsя. 
(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, 
стрип, музика, филм, спорт. 

 

 
 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

 Я dumaю, что в школах nužnы mobilьniki. На уроке их 
можно ispolьzovatь.Что tы dumaešь на эtu тему? 
Požaluйsta, расскажи мне об эtoй книге. Тебе nravitsя книга?  
Как тебе kažetsя, кто vыigraet? Что tы dumaešь по эtomu 
поводу? 
Да, я согласен/согласна. Нет, mы не soglasnы. 
Кратки облици придева согласен. 
Безлична употреба глагола kazatьsя. Мне kažetsя. 
(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми 
учтивости у комуникацији са вршњацима и одраслима. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 
ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

 Skolьko žiteleй в Белграде? Почти два миллиона. 
Самое vыsokoe здание в «Москва-Сити» − Bašnя Восток. Eё 
vыsota – 348 метров. 
Moя мама работает на 16-ом эtaže Башни Восток в «Москва-
Сити». 
Samaя dlinnaя река в России – Лена (4.400 километров). 
Skolьko весит яbloko? 200 грамм.  
Skolьko vesяt эti яbloki? Три с polovinoй килограмма. 
У tebя bыlo много домашеного zadaniя? 
Эto дорого!  
У нас bolьše/ menьše предметов в эtom году. 
Я получил pяtёrku по биологии. 
Основни бројеви преко 1.000. 
Употреба бројних именица tыsяča, миллион, половина. 
Употреба прилога за количину много, мало, neskolьko уз 
генитив множине именица. 
Редни бројеви преко 10. 
Питања са Skolьko. 
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валуте 
циљних култура; метрички и неметрички систем мерних 
јединица. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

- користитрадиционалне технике и одабранасавремена 
средства за ликовнаистраживања;                                                                                                                       
- изражава, одабранимликовнимелементима, емоције, 
стање или имагинацију;                                                                                                                         
- обликујекомпозицијепримењујућиосновнастања о 
пропорцијама и перспективи;                                                                                                                          
- користи, сам или у сарадњисадругима, одабранеизворе, 
податке и информацијекаоподстицај за стваралачки рад;                                                                   
- разговара о одабранимидејама, темама или мотивима у 
уметничкимостварењимаразличитихкултура и епоха;                                                              
- уважава себе и друге кадаснима, обрађује и дели 
дигиталнефотографије;                                                - учествује у 
заједничком креативном раду којиобједињује различите 
уметности и/или уметност и технологију;                                                  
- прави, самостално или у тиму, презентације о 
одабранимтемамаповезујућикључнетекстуалнеподатке и 
визуелнеинформације;                                               - 
представисвоје и радове других, кратко, аргументовано и 
афирмативно;                                              - предлажеидеје за 
уметничкурециклажу, 
хуманитарнеакцијекрозликовностваралаштво или обилазак 
места и установа културе;                                                          - 
разматрасвојаинтересовања и могућности у односу на 
занимања у визуелнимуметностима.                                                                                               

 

 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

Композиција. Боје и емоције. Композицијалинија, 

композицијабоја. композиција облика. Равнотежа, 

контраст, понављање и степеновање облика, варијације.      

Орнамент и арабеска.                                                                       

Пропорције. Пропорције главе и тела.                                                                               

Перспектива. Колористичка, ваздушна, линеарна 

перспектива. 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Теме. Историјска, религијска и митолошка тема. Оригинал, 

копија и плагијат.                                                                                                                                                          

Дигиталнафотографија. Кадар, селфи и аутопортрет.                                                                                                                                                       

Анимација. Процескреирања, сториборд.                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

 

Уметност и технологија. Уметничказанимања и продукти. 

Савременатехнологија и уметност.                                                                      

Уметност око нас. Уметничкарециклажа, 

уметничкипројекти, хуманитарнеакције... Наслеђе 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ учења предмета Музичка култура је да код ученика, развијајући интересовања за музичку 
уметност, стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и 
одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 
СЕДМИ 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– препозна врсту жичаних инструмента по 
изгледу и звуку;  
– опише начин добијања тона код жичаних 
инструмената;  
– повеже различите видове музичког 
изражавања са друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали;  
– наведе изражајна средстава музичке 
уметности карактеристична за период 
барока и класицизма; 
– уочи основне карактеристике музичког 
стваралаштва у бароку и класицизму; 
– препозна инструмент или групу према 
врсти композиције у оквиру датог музичког 
стила; 
– објасни како је музика повезана са другим 
уметностима и областима ван уметности 
(музика и религија; технологија записивања, 
штампања нота; извођачке и техничке 
могућности инструмената;  
– разликује музичке форме барока и 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Барок. 
Рођење опере.  
Клаудио Монтеверди.  
Облици вокално-инструменталне музике (ораторијум, 
кантата). Инструментална музика: солистичко, камерно и 
оркестарско музицирање.  
Инструментални облици: свита, кончерто гросо. 
Антонио Вивалди, Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих 
Хендл. 
Класицизам  
Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике –
опера, црквени жанрови, симфонијска, концертантна, 
камерна (посебно гудачки квартет), солистичка музика. 
Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван 
Бетовен. 
Развој српске црквене музике. 

 
 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Жичани: трзалачки и гудачки. 
Градитељске школе. 
Појам симфонијског оркестра 
Српски народни музички инструмент 
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класицизма; 
– идентификује репрезентативне музичке 
примере најзначајнијих представника 
барока и класицизма; 
– идентификује елементе музике барока и 
класицизма као инспирацију у музици 
савременог доба; 
– изводи музичке примере користећи глас, 
покрет и инструменте, самостално и у групи; 
– користи музичке обрасце у осмишљавању 
музичких целина кроз певање, свирање и 
покрет;  
– комуницира у групи импровизујући мање 
музичке целине гласом, инструментом или 
покретом; 
– учествује у креирању школских приредби, 
догађаја и пројеката; 
– изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глума, писана или говорна 
реч, ликовна уметност); 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 
– примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у заједничком 
музицирању;  
– понаша се у складу са правилима музичког 
бонтона у различитим музичким приликама; 
– критички просуђује утицај музике на 
здравље; 
– користи могућности ИКТ-а за самостално 
истраживање, извођење и стваралаштво. 

 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: темпо, динамика, тонске 
боје различитих гласова и инструмената. 
Слушање световне и духовне музике барока и класицизма.  
Слушање вокалних, вокално-иструменталних и 
инструменталних композиција, домаћих и страних 
композитора. 
Слушање дела традиционалне народне музике.  

 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Певање песама по слуху и из нотног текста (солмизацијом) 
самостално и у групи.  
Певање песама у комбинацији са покретом.  
Певање и свирање из нотног текста народних и уметничких 
композиција на инструментима Орфовог инструментарија 
и/или на другим инструментима. 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са 
обрађеном темом.  
Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и 
мелодијских репрезентативних примера (одломака/тема) у 
стилу музике барока, класицизма. 

 
 
 
 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Креирање покрета уз музику коју ученици изводе.  
Креирање ритмичке пратње.  
Реконструкција музичких догађаја у стилу барока и 
класицизма. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 
– изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 
– уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене 
српске државе; 
– сагледа значај и улогу истакнутих личности 
у датом историјском контексту; 
– наведе специфичности друштвених појава, 
процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 
– препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 
– анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове основне 
карактеристике; 
– уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање 
националног идентитета у прошлости; 
– уочава утицај историјских догађаја, појава 
и процеса на прилике у савременом 

 
 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике, хронолошки и просторни оквири периода 
од Индустријске револуције до завршетка Првог светског 
рата.  
Историјски извори за изучавање периода од Индустријске 
револуције до завршетка Првог светског рата и њихова 
сазнајна вредност (материјални, писани, аудио и визуелни). 

 
 
 
 
 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ 
ДОБА 

(до средине XIX века) 

 

Индустријска револуција (парна машина и њена примена; 
промене у друштву – јачање грађанске и појава радничке 
класе).  
Политичке револуције (узроци, последице и обележја, 
европске монархије уочи револуција, просветитељске идеје, 
примери америчке и француске револуције; појмови 
уставности и поделе власти, Декларација о правима човека и 
грађанина, укидање феудализма). 
Наполеоново доба (Наполеонова владавина, ратови, 
тековине, Бечки конгрес). 
Свакодневни живот и култура (промене у начину живота). 
Источно питање и балкански народи (политика великих 
сила, борба балканских народа за ослобођење). 
Живот Срба под османском и хабзбуршком влашћу.  
Српска револуција 1804–1835 (основна обележја, ток Првог 
и Другог српског устанка, последице и значај). 
Развој модерне српске државе (аутономија Кнежевине 
Србије, успостава државе, оснивање образовних и културних 
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друштву; 
– препознаје историјску подлогу савремених 
институција и друштвених појава (грађанска 
права, парламентаризам, уставност);  
– анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на 
промене у друштвеним и привредним 
односима и природном окружењу;  
– пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених слојева 
и група у индустријско доба; 
– приказује на историјској карти динамику 
различитих историјских појава и промена у 
новом веку; 
– уочава историјске промене, поређењем 
политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха;  
– пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 
– повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни); 
– пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 
– анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја; 
– уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог 
порекла; 

установа). 
Црна Гора у доба владичанства (основна обележја државног 
и друштвеног уређења).  
Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, Катарина II, Марија 
Терезија, Робеспјер, Наполеон Бонапарта, вожд Карађорђе, 
кнез Милош, кнегиња Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук 
Караџић, прота Матеја Ненадовић, Петар И и Петар II 
Петровић Његош, Сава Текелија, митрополит Стефан 
Стратимировић.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

 

Рађање модерних држава, међународни односи и кризе 
(револуције 1848/49 – „пролеће народа”, политичке идеје, 
настанак модерне Италије и Немачке, успон САД и 
грађански рат, борба за колоније у Африци и Азији, Персија, 
Индија, Кина, опадање Османског царства). 
Промене у привреди, друштву и култури (Друга индустријска 
револуција, људска права и слободе – право гласа, укидање 
робовласништва, положај деце и жена; култура, наука, 
образовање, свакодневни живот). 
Кнежевина и Краљевина Србија и њено окружење (развој 
државних установа и политичког живота, унутрашња и 
спољна политика, међународно признање – Берлински 
конгрес; културна и просветна политика, свакодневни 
живот; положај Срба под хабзбуршком и османском 
влашћу).  
Истакнуте личности: Ђузепе Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 
Наполеон III, краљица Викторија, Абрахам Линколн, Карл 
Маркс, браћа Лимијер, Алфред Нобел, кнез Александар 
Карађорђевић, кнез Михаило, краљ Милан, краљица 
Наталија и краљ Александар Обреновић, књаз Никола 
Петровић, Илија Гарашанин, Јован Ристић, Никола Пашић, 
Стојан Новаковић, патријарх Јосиф Рајачић, Катарина 
Ивановић, Светозар Милетић, Бењамин Калај, Алекса 
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– уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских 
извора; 
– употреби податке из графикона и табела у 
елементарном истраживању; 
– презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања 
заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе, користећи 
ИКТ; 
– упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 
– раздваја битно од небитног у историјској 
нарацији; 
– препознаје смисао и сврху неговања 
сећања на важне личности и догађаје из 
историје државе и друштва; 
– идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у 
организовању и спровођењу заједничких 
школских активности везаних за развој 
културе сећања 
 

Шантић. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 
 

Међународни односи и кризе (формирање савеза, сукоби 
око колонија, Руско-јапански рат, Мароканска криза, 
Анексиона криза, Либијски рат, балкански ратови). 
Култура, наука и свакодневни живот (Светска изложба у 
Паризу, примена научних достигнућа, положај жена). 
Краљевина Србија и њено окружење (Мајски преврат, 
политички живот, унутрашња и спољна политика; појава 
југословенства, наука, култура, свакодневни живот, положај 
Срба под аустроугарском и османском влашћу, Црна Гора – 
доношење устава, проглашење краљевине; учешће Србије и 
Црне Горе у балканским ратовима).  
Велики рат (узроци и повод, савезништва и фронтови, Србија 
и Црна Гора у рату; преломнице, ток и последице рата; 
аспекти рата – технологија рата, пропаганда, губици и жртве, 
глад и епидемије; човек у рату – живот у позадини и на 
фронту; живот под окупацијом и у избеглиштву; Велики рат у 
сећању). 
Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, Пјер и Марија Кири, 
Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, Никола Тесла, Хенри Форд, 
Вилхелм II, Николај II Романов, Вудро Вилсон, краљ Петар и 
престолонаследник Александар Карађорђевић, Јован 
Цвијић, Надежда Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка Савић, 
Флора Сендс, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин 
Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић, Драгутин 
Димитријевић Апис. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГЕОГРАФИЈА 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, 
демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и 
глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 
патриотизма. 
СЕДМИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

дефинише границе континента и показује на 
карти океане и мора којима је проучавани 
континент окружен и лоцира највећа острва, 
полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе, 
ртове; 
– проналази на карти државе проучаване 
регије и именује их; 
– приказује на немој карти: континенте, 
океане, мора, облике разуђености обала, 
низије, планине, реке, језера, државе, 
градове; 
– класификује облике рељефа, водне објекте 
и живи свет карактеристичан за наведену 
територију;  
– анализира утицај географске ширине, 
рељефа, односа копна и мора, морских 
струја, вегетације и човека на климу;  
– објашњава настанак пустиња на 
територији проучаваног континента; 
– проналази податке о бројном стању 
становништва по континентима, регијама и 
одабраним државама и издваја просторне 
целине са највећом концентрацијом 

 
РЕГИОНАЛНА 
   ГЕОГРАФИЈА 

Регионална географија, принципи регионализације. Хомогеност и 
хетерогеност географског простора. 

 
 
 
 
 
 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

Јужна Европа – културно-цивилизацијске тековине, етничка 
хетерогеност, туризам, политичка подела.  
Државе Јужне Европе: државе бивше СФРЈ, Италија, Шпанија 
и Грчка – основне географске карактеристике. 
Средња Европа – културно-цивилизацијске тековине, 
савремени демографски процеси, природни ресурси и 
економски развој, урбанизација, политичка подела. 
Немачка – основне географске карактеристике. 
Западна Европа – културно-цивилизацијске тековине, 
савремени демографски процеси, природни ресурси и 
економски развој, урбанизација, политичка подела. 
Француска и Уједињено Краљевство – основне географске 
карактеристике. 
Северна Европа – природни ресурси и економски развој, 
народи, политичка подела. 
Норвешка – основне географске карактеристике. 
Источна Европа – културно-цивилизацијске тековине, 
етничка хетерогеност, природни ресурси и економски 
развој, политичка подела.  
Руска Федерација – основне географске карактеристике. 
Европска унија – пример интеграционих процеса. 
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становништва у свету; 
– укаже на узроке и последице кретања 
броја становника, густине насељености, 
природног прираштаја, миграција и 
специфичних структура становништва по 
континентима, регијама и у одабраним 
државама; 
– тумачи и израђује тематске карте 
становништва по континентима, регијама и 
одабраним државама; 
– описује узроке и последице урбанизације 
на различитим континентима, регијама и у 
одабраним државама; 
– доведе у везу природне ресурсе са 
степеном економске развијености 
појединих регија и одабраних држава; 
– уз помоћ географске карте објашњава 
специфичности појединих просторних 
целина и описује различите начине 
издвајања регија; 
– објасни формирање политичке карте 
света; 
– објашњава узроке и последице глобалних 
феномена као што су сиромаштво, 
унутрашње и спољашње миграције, 
демографска експлозија и пренасељеност, 
болести и епидемије, политичка 
нестабилност; 
– доводе у везу квалитет живота 
становништва са природним, 
демографским, економским и политичко-
географским одликама простора; 
– препознаје негативне утицаје човека на 
животну средину настале услед 

 
 
 
 
 
 
 
 

АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина Азије. 
Природне одлике Азије. 
Становништво Азије. 
Насеља Азије.  
Привреда Азије. 
Политичка и регионална подела. 
Југозападна Азија – природни ресурси и економски развој, 
културно-цивилизацијске тековине, савремени демографски 
процеси, урбанизација, политичка подела. 
Јужна Азија – културно-цивилизацијске тековине, савремени 
демографски процеси, етничка хетерогеност, урбанизација, 
политичка подела. 
Југоисточна Азија – природни ресурси и економски развој, 
политичка подела. 
Источна Азија – културно-цивилизацијске тековине, 
савремени демографски процеси, етничка хетерогеност, 
природни ресурси и економски развој, урбанизација, 
политичка подела. 
Централна Азија – природни ресурси, политичка подела, 
насеља и становништво. 

 
 
 

АФРИКА 

Географски положај, границе и величина Африке. 
Природне одлике Африке. 
Становништво Африке. 
Насеља Африке. 
Привреда Африке. 
Политичка и регионална подела. 
Афрички Медитеран и Сахарска Африка. Подсахарска 
Африка. 

 
 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Географски положај, границе, величина и регионална 
подела Северне Америке.  
Природне одлике Северне Америке. 
Становништво Северне Америке. 
Насеља Северне Америке.  
Привреда Северне Америке. 
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специфичности развоја пољопривреде, 
рударства, енергетике, индустрије, 
саобраћаја и туризма на проучаваним 
континентима, регијама и у одабраним 
државама; 
– анализира примере позитивног утицаја 
човека на животну средину у државама које 
улажу напоре на очувању природе и 
упоређује их са сличним примерима у нашој 
земљи;  
– изводи закључак о могућим решењима за 
коришћење чистих извора енергије у 
државама чија се привреда заснива највише 
на експлоатацији нафте и угља;  
– истражује утицај Европске уније на 
демографске, економске и политичке 
процесе у Европи и свету;  
– описује улогу међународних организација 
у свету 

Политичка подела. 

 
 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

Географски положај, границе и величина Јужне Америке. 
Природне одлике Јужне Америке. 
Становништво Јужне Америке. 
Насеља Јужне Америке.  
Привреда Јужне Америке. 
Политичка подела. 

 
 
 

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

Географски положај, границе и величина Аустралије и 
Океаније. 
Природне одлике Аустралије. 
Колонијални период и становништво Аустралије. 
Насеља Аустралије.  
Привреда Аустралије. 
Океанија – основна географска обележја. 
Политичка и регионална подела. 

 
 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

Основне географске одлике Антарктика – откриће, назив, 
географски положај, природне одлике, природни ресурси и 
научна истраживања. 
Основне географске одлике Арктика – откриће, назив, 
географски положај, природне одлике, природни ресурси и 
савремена научна истраживања. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ФИЗИКА 
Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну језичку и научну писменост, оспособе се да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у 
оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у 
свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих 
образовних стандарда. 
СЕДМИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разликује скаларне и векторске 
физичке величине; 
– користи и анализира резултате мерења 
различитих физичких величина и приказује 
их табеларно и графички; 
– анализира зависност брзине и пређеног 
пута од времена код праволинијских 
кретања са сталним убрзањем;  
– примени Њутнове законе динамике на 
кретање тела из окружења;  
– покаже од чега зависи сила трења и на 
основу тога процени како може променити 
њено деловање; 
– демонстрира појаве: инерције тела, 
убрзаног кретања, кретање тела под 
дејством сталне силе, силе трења и сила 
акције и реакције на примерима из 
окружења; 
– самостално изведе експеримент из 
области кинематике и динамике, прикупи 
податке мерењем, одреди тражену физичку 
величину и објасни резултате експеримента; 
– покаже врсте и услове равнотеже чврстих 

 
 
 
 
 
 
 
 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања.  
Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања. Други 
Њутнов закон.  
Динамичко мерење силе.  
Међусобно деловање два тела – силе акције и реакције. 
Трећи Њутнов закон. Примери 
Равномерно променљиво праволинијско кретање. 
Интензитет, правац и смер брзине и убрзања.  
Тренутна и средња брзина тела.  
Зависност брзине и пута од времена при равномерно 
променљивом праволинијском кретању.  
Графичко представљање зависности брзине тела од времена 
код равномерно променљивог праволинијског кретања.  
Демонстрациони огледи:  
– Илустровање инерције тела помоћу папира и тега.  
– Кретање куглице низ Галилејев жљеб. 
– Кретање тела под дејством сталне силе. 
– Мерење силе динамометром.  
– Илустровање закона акције и реакције помоћу 
динамометара и колица, колица са опругом и других огледа 
(реактивно кретање балона и пластичне боце).  
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ 
жљеб.  
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тела на примеру из окружења; 
– наводи примере простих машина које се 
користе у свакодневном животу; 
– прикаже како сила потиска утиче на 
понашање тела потопљених у течност и 
наведе услове пливања тела на води; 
– повеже појмове механички рад, енергија и 
снага и израчуна рад силе теже и рад силе 
трења; 
– разликује кинетичку и потенцијалну 
енергију тела и повеже њихове промене са 
извршеним радом; 
– демонстрира важење закона одржања 
енергије на примерима из окружења; 
– решава квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (кинематика и динамика 
кретања тела, трење, равнотежа полуге, 
сила потиска, закони одржања...); 
– разликује појмове температуре и количине 
топлоте и прикаже различите механизме 
преноса топлоте са једног тела на друго; 
– анализира промене стања тела 
(димензија, запремине и агрегатног стања) 
приликом грејања или хлађења; 
– наведе методе добијања топлотне 
енергије и укаже на примере њеног 
рационалног коришћења. 

 

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног тела 
(колица) или помоћу Атвудове машине.  

 
 
 
 

 
 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ 
СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. 
Галилејев оглед.  
Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и 
хитац наниже.  
Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, 
клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање тела.  
Демонстрациони огледи:  
– Слободно падање тела различитих облика и маса (Њутнова 
цев, слободан пад везаних новчића…).  
– Падање тела у разним срединама.  
– Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, с два 
тега и папиром између њих, са пластичном чашом која има 
отвор на дну и напуњена је водом). 
– Трење на столу, косој подлози и сл. 
– Мерење силе трења помоћу динамометра.  
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање убрзања тела које слободно пада.  
2. Одређивање коефицијента трења клизања. 

 
 
 
 
 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз 
различите примере слагања сила. Разлагање сила. 
Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. 
Равнотежа полуге и њена примена.  
Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његова 
примена. Пливање и тоњење тела.  
Демонстрациони огледи:  
– Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа.  
– Равнотежа полуге.  
– Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда на води, 
Картезијански гњурац, суво грожђе у минералној води, 
свеже јаје у води и воденом раствору соли, мандарина са 
кором и без коре у води, пливање коцке леда на води…).  
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Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог 
закона. 

 
 
 
 
 
 
 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. 
СНАГА 

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења.  
Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. 
Кинетичка енергија тела. Потенцијална енергија. 
Гравитациона потенцијална енергија тела.  
Веза између промене механичке енергије тела и извршеног 
рада. Закон о одржању механичке енергије.  
Снага. Коефицијент корисног дејства. 
Демонстрациони огледи:  
– Илустровање рада утрошеног на савладавање силе трења 
при клизању тела по различитим подлогама, уз коришћење 
динамометра.  
– Коришћење потенцијалне енергије воде или енергије 
надуваног балона за вршење механичког рада.  
– Примери механичке енергије тела. Закон о одржању 
механичке енергије (Галилејев жљеб; математичко клатно; 
тег са опругом) 
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање рада силе под чијим дејством се тело креће 
по различитим подлогама.  
2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу 
колица.  

 
 
 
 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично 
кретање. 
Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. 
Унутрашња енергија и температура.  
Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. 
Топлотна равнотежа.  
Агрегатна стања супстанције. 
Демонстрациони огледи:  
– Дифузија и Брауново кретање.  
– Ширење чврстих тела, течности и гасова (надувани балон 
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на стакленој посуди – флаши и две посуде са хладном и 
топлом водом, Гравесандов прстен, издужење жице, 
капилара...).  
Лабораторијске вежбе  
1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде 
после успостављања топлотне равнотеже.  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– израчуна степен реалног броја и 
квадратни корен потпуног квадрата и 
примени одговарајућа својства операција; 
– одреди бројевну вредност једноставнијег 
израза са реалним бројевима; 
– на основу реалног проблема састави и 
израчуна вредност једноставнијег бројевног 
израза са реалним бројевима;  
– одреди приближну вредност реалног 
броја и процени апсолутну грешку; 
– нацрта график функције y = kx, к ∈Р\{0}; 
– примени продужену пропорцију у 
реалним ситуацијама; 
– примени Питагорину теорему у рачунским 
и конструктивним задацима; 
– трансформише збир, разлику и производ 
полинома; 
– примени формуле за разлику квадрата и 
квадрат бинома; 
– растави полином на чиниоце (користећи 
дистрибутивни закон и формуле за квадрат 
бинома и разлику квадрата); 
– примени трансформације полинома на 

 
 
 
 
 
 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Квадрат рационалног броја. Решавање 
једначине x² = a, 
a ³ 0; постојање ирационалних бројева (на пример решења једна- 
чине x2 = 2). 
Реални бројеви и бројевна права. Квадратни 
корен, једнакост  . 
Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног 
броја; апсолутна грешка. Основна својства операција с реалним 
бројевима. 
Функција директне пропорционалности y = kx,k 

 R\{0}. 
Продужена пропорција. 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА Питагорина теорема (директна и обратна). Важније примене Пи- 
тагорине теореме. 
Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројеви- 
ма  , итд. 
Растојање између две тачке у координатном систему 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ Први део 
Степен чији је изложилац природан број; степен декадне једини- 
це чији је изложилац цео број; операције са степенима; степен 
производа, количника и степена. 
Други део 
Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени 
облик, трансформације збира, разлике и производа полинома у 
сређени облик полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата. 
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решавање једначина; 
– примени својства страница, углова и 
дијагонала многоугла; 
– израчуна површину многоугла користећи 
обрасце или разложиву једнакост; 
– конструише ортоцентар и тежиште 
троугла; 
– примени ставове подударности при 
доказивању једноставнијих тврђења и у 
конструктивним задацима; 
– примени својства централног и 
периферијског угла у кругу; 
– израчуна обим и површину круга и 
његових делова; 
– преслика дати геометријски објекат 
ротацијом; 
– одређује средњу вредност, медијану и 
мод. 

 

Растављање полинома на чиниоце коришћењем дистрибутивног 
закона, формуле за квадрат бинома и разлику квадрата. Примене 

 
 

МНОГОУГАО 

Појам многоугла. Врсте многоуглова. 
Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни 
многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина 
многоугла. 
Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште троугла. Сложеније 
примене ставова подударности. 

КРУГ Централни и периферијски угао у кругу. Обим 
круга, број π. Дужина кружног лука. 
Површина круга, кружног исечка и кружног прстена. Ротација. 

ОБРАДА ПОДАТАКА Средња вредност, медијана и мод. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

БИОЛОГИЈА 
 
Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са 
животном средином, разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем и 
развије одговоран однос према себи и природи. 
СЕДМИ 
72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– прикупи и анализира податке о животним 

циклусима почевши од оплођења;  
– упореди бесполно и полно размножавање; 
– идентификује разлике између митозе и мејозе 
на основну промене броја хромозома и њихове 
улоге у развићу и репродукцији; 
– одреди однос између гена и хромозома и 
основну улогу генетичког материјала у ћелији; 
– шематски прикаже наслеђивање пола и других 
особина према првом Менделовом правилу; 
– одреди положај организма на дрвету живота 
на основу прикупљених и анализираних 
информација о његовој грађи; 
– упореди организме на различитим позицијама 
на „дрвету живота” према начину на који 
обављају животне процесе;  
– користи микроскоп за посматрање грађе 
гљива, биљних и животињскихткива; 
– разврста организме према задатим 
критеријумима применом дихотомих кључева; 
– повеже принципе систематике са филогенијом 
и еволуцијом на основу данашњих и изумрлих 
врста – фосила; 
– идентификује основне односе у биоценози на 
задатим примерима; 
– илуструје примерима однос између еколошких 
фактора и ефеката природне селекције; 

 
 
 
 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Улога и значај једра у метаболизму ћелије. Деоба ћелије 
(хромозоми, настајање телесних и полних ћелија).  
ДНК и појам гена (алел, генотип, фенотип) 
Прво Менделово правило, крвне групе, трансфузија и 
трансплантација. 
Наслеђивање пола. 
Наследне болести. 
Животни циклуси биљака и животиња. Смена генерација. 
Једнополни и двополни организми. Значај и улога полног 
размножавања. 

 
 
 
 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 
КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Основни принципи организације живих бића. Појам 
симетрије – типични примери код једноћелијских и 
вишећелијских организама; биолошки значај.  
Симетрија, цефализација и сегментација код животиња. 
Присуство/одсуство биљних органа, (симетрија и 
сегментација код биљака). 
Ћелије са специфичном функцијом: мишићне, крвне, 
нервне, ћелије затварачице... 
Грађа и улога ткива, органа, органских система и значај за 
функционисање организма.  
Компаративни преглед грађе главних група биљака, гљива и 
животиња – сличности и разлике у обављању основних 
животних процеса на методски одабраним представницима.  

 



 
 

296 

– упореди прикупљене податке о изабраној 
врсти и њеној бројности на различитим 
стаништима; 
– повеже утицај абиотичких чинилаца у 
одређеној животној области – биому са 
животним формама које га насељавају; 
– анализира разлику између сличности и 
сродности организама на примерима 
конвергенције и дивергенције;  
– идентификује трофички ниво организма у 
мрежи исхране; 
– предложи акције заштите биодиверзитета и 
учествује у њима; 
– анализира задати јеловник са аспекта 
уравнотежене и разноврсне исхране; 
– идентификује поремећаје исхране на основу 
типичних симптома (гојазност, анорексија, 
булимија); 
– планира време за рад, одмор и рекреацију; 
– доведе у везу измењено понашање људи са 
коришћењем психоактивних супстанци; 
– аргументује предности вакцинације; 
– примени поступке збрињавања лакших облика 
крварења; 
– расправља о различитости међу људима са 
аспекта генетичке варијабилности, толеранције и 
прихватања различитости. 

 

 
 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 

Основни принципи систематике (Карл Лине, биномна 
номенклатура). Приказ разноврсности живота кроз основне 
систематске категорије до нивоа кола и класе. 
Докази еволуције, фосили и тумачење филогенетских низова 
(предачке и потомачке форме, прелазни фосили). 

 

 
 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Састав и структура популација. Популациона динамика 
(природни прираштај и миграције).  
Абиотички фактори и биотички односи као чиниоци 
природне селекције (адаптације). 
Мреже исхране. Животне области.  
Конвергенција и дивергенција животних форми.  
Заштита природе. Заштита биодиверзитета.  

 
 
 
 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Примери наследних болести. 
Особине и грађа вируса. Болести изазване вирусима.  
Имунитет, вакцине. 
Пулс и крвни притисак. 
Прва помоћ: повреде крвних судова (практичан рад). 
Принципи уравнотежене исхране и поремећаји у исхрани. 
Значај правилног чувања, припреме и хигијене намирница; 
тровање храном. 
Промене у адолесценцији. 
Здрави стилови живота (сан, кондиција, итд). 
Последице болести зависности – наркоманија. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

идентификује и објашњава појмове који 
повезују хемију са другим наукама и 
различитим професијама, и принципима 
одрживог развоја; 
– правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и супстанцама, и 
показује одговоран однос према здрављу и 
животној средини; 
– експериментално појединачно и у групи 
испита, опише и објасни физичка и хемијска 
својства супстанци, и физичке и хемијске 
промене супстанци; 
– повезује физичка и хемијска својства 
супстанци са применом у свакодневно 
животу и различитим професијама; 
– налази потребне информације у 
различитим изворима користећи основну 
хемијску терминологију и симболику; 
– објашњава основну разлику између 
хемијских елемената и једињења, и 
препознаје примере хемијских елемената и 

ХЕМИЈА КАО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 

- Предмет изучавања хемије                                                                     – 
Везе  између хемије и других наука                                                      - 
Примена хемије у различитим делатностима и свакодневном  
животу                 – Супстанца                                                                                                                        
- Врсте супстанци: хемијски елементи, хемијска једињења и смеше 
– Демонстрациони огледи:                                                                    
Демонстрирање узорака елемената, једињења и смеша 

 
ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

– Хемијска лабораторија и експеримент                                               -  
Лабораторијско посуђе и прибор                                                         -
Физичка и хемијска својства супстанци                                                     - 
Физичке и хемијске промене супстанци 
– Демонстрациони огледи: 
Демонстрирање правилног руковања лабораторијским посуђем и 
прибором, и правилног извођења основних лабораторијских 
техника рада; испитивање физичких и хемијских својстава и 
промена супстанци 
– Лабораторијска вежба 1:                                                                      
Основне лабораторијске технике рада: мешање, уситњавање и 
загревање супстанци 
– Лабораторијска вежба 2:                                                                          
Физичка својства супстанци, мерење масе, запремине и 
температуре супстанце 
– Лабораторијска вежба 3: 
Физичке и хемијске промене супстанци 
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једињења у свакодневном животу; 
– објашњава по чему се разликују чисте 
супстанце од смеша и илуструје то 
примерима; 
– разликује хомогене и хетерогене смеше, 
наводи примере из свакодневног живота и 
раздваја састојке смеша; 
– представља структуру атома, молекула и 
јона помоћу модела, хемијских симбола и 
формула; 
– повезује распоред електрона у атому 
елемента с положајем елемента у 
Периодном систему елемената и својствима 
елемента; 
– разликује хемијске елементе и једињења 
на основу хемијских симбола и формула; 
– разликује типове хемијских веза, 
препознаје тип хемијске везе у супстанцама 
и повезује са својствима тих супстанци; 
– објасни процес растварања супстанце и 
квантитативно значење растворљивости 
супстанце; 
– изводи израчунавања у вези с масеним 
процентним саставом раствора;  
– напише једначине хемијских реакција и 
објасни њихово квалитативно и 
квантитативно значење; 
– квантитативно тумачи хемијске симболе и 
формуле користећи појмове релативна 
атомска и молекулска маса, количина 
супстанце и моларна маса; 
– опише и објасни физичка и хемијска 
својства водоника и кисеоника; 
– разликује оксиде, киселине, хидроксиде и 

 
 АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

– Атоми хемијских елемената 
– Хемијски симболи 
– Грађа атома: атомско језгро и електронски омотач 
– Атомски и масени број, изотопи 
– Распоред електрона по нивоима у атомима елемената 
– Периодни систем елемената (ПСЕ), закон периодичности и веза 
између броја и распореда електрона по нивоима у атомима 
елемената и положаја елемената у ПСЕ 
– Племенити гасови, својства и примена 
– Демонстрациони огледи: 
Формулисање претпоставке о честичној грађи супстанци 
– Лаботароријска вежба 4: 
Одређивање валентног нивоа и броја валентних електрона 

 
МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 
ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

-Ковалентна веза: молекули елемената и молекули једињења 
– Атомска и молекулска кристална решетка 
– Јонска веза и јонска кристална решетка 
– Валенца 
– Хемијске формуле и називи 
– Демонстрациони огледи: 
Својства супстанци са ковалентном и јонском везом 
– Лабораторијска вежба 5: 
Упоређивање својстава супстанци са јонском и супстанци са  
ковалентном везом 

 
ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 

– Смеше: хомогене и хетерогене 
– Раствори – хомогене смеше 
– Растварање и растворљивост 
– Вода и ваздух – хомогене смеше у природи 
– Масени процентни састав смеша 
– Раздвајање састојака смеша: декантовање, цеђење и одвајање 
помоћу магнета 
– Демонстрациони огледи: 
Састав и својства смеша; раствори и њихова својства; 
растворљивост; незасићени, засићени и презасићени раствори; 
раздвајање састојака смеша 
Лабораторијска вежба 6: 
Испитивање растворљивости супстанци 
Лабораторијска вежба 7: 
Раздвајање састојака смеша: декантовање, цеђење и одвајање 
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соли на основу хемијске формуле и назива, 
и опише основна својства ових класа 
једињења;  
– индикаторима испита и на рН скали 
процени киселост раствора; 
– тумачи ознаке са амбалаже 
супстанци/комерцијалних производа. 

 

помоћу магнета 

 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 
ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

 

– Хемијске реакције 
– Закон о одржању масе 
– Хемијске једначине 
– Демонстрациони огледи: 
Мерење и упоређивање укупне масе супстанци пре и после 
хемијске реакције у отвореном и затвореном реакционом систему 
Лабораторијска вежба 8: 
Састављање једначина хемијских реакција 

 
ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 

– Релативна атомска и релативна молекулска маса 
– Количина супстанце и мол 
– Моларна маса 
– Закон сталних односа маса  
– Масени процентни састав једињења 
– Израчунавања на основу једначина хемијских реакција 
Лабораторијска вежба 9: 
Мерење масе супстанце и израчунавање моларне масе и количине 
супстанце 

 
ВОДОНИК И КИСЕОНИК 
И ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ 

– Водоник 
– Кисеоник 
– Оксидација, сагоревање и корозија 
– Оксиди: хемијске формуле, називи и основна својства 
– Киселине: хемијске формуле, називи и основна својства 
– Хидроксиди (базе): хемијске формуле, називи и основна својства 
– Мера киселости раствора: pH скала 
– Неутрализација – хемијска реакција киселина и хидроксида 
(база) 
– Соли: формуле и називи 
Демонстрациони огледи: 
Испитивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикатора; 
реакција неутрализације 
Лабораторијска вежба 10: 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 
одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа 
предузимљиво и иницијативно. 
СЕДМИ 
72 чава 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

повеже развој машина и њихов допринос 
подизању квалитета живота и рада; 
– повеже ергономију са здрављем и 
конфором људи при употреби техничких 
средстава; 
– анализира да ли је коришћење одређене 
познате технике и технологије у складу са 
очувањем животне средине; 
– истражи могућности смањења трошкова 
енергије у домаћинству; 
– разликује врсте транспортних машина; 
– повезује занимања у области машинства 
са сопственим интересовањима; 
– повеже подсистеме код возила друмског 
саобраћаја са њиховом улогом; 
– провери техничку исправност бицикла; 
– демонстрира поступке одржавања 
бицикла или мопеда; 
– самостално црта скицом и техничким 
цртежом предмете користећи ортогонално и 

 
ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

ојам, улога и развој машина и механизама. 
Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде. 
Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава на 
здравље људи. 
Зависност очувања животне средине од технологије. 
Професије (занимања) у области машинства. 

 
 

САОБРАЋАЈ 

Машине спољашњег и унутрашњег транспорта. 
Подсистеми код возила друмског саобраћаја (погонски, 
преносни, управљачки, кочиони). 
Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног 
учешћа у саобраћају. 

 
 
 

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

Специфичности техничких цртежа у машинству. 
Ортогонално и просторно приказивање предмета. 
Коришћење функција и алата програма за ЦАД. 
Употреба 3D штампе у изради тродимензионалних модела и 
макета. 
Основне компоненте ИКТ уређаја. 
Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и 
интерфејса. 
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просторно приказивање; 
– користи ЦАД технологију за креирање 
техничке документације; 
– образложи предности употребе 3D штампе 
у изради тродимензионалних модела и 
макета; 
– управља моделима користећи рачунар; 
– објасни улогу основних компоненти 
рачунара, таблета, паметних телефона и 
осталих савремених ИКТ уређаја;  
– аргументује значај рационалног 
коришћења расположивих ресурса на 
Земљи; 
– идентификује материјале који се користе у 
машинству и на основу њихових својстава 
процењује могућност примене; 
– користи прибор за мерење у машинству 
водећи рачуна о прецизности мерења;  
– врши операције обраде материјала који се 
користе у машинству, помоћу одговарајућих 
алата, прибора и машина и примени 
одговарајуће мере заштите на раду; 
– објасни улогу одређених елемената 
машина и механизама на једноставном 
примеру; 
– образложи значај примене савремених 
машина у машинској индустрији и 
предности роботизације производних 
процеса;  
– објасни основе конструкције робота; 
– класификује погонске машине – моторе и 
повеже их са њиховом применом; 
– самостално/тимски истражи и реши задати 
проблем у оквиру пројекта; 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

Рационално коришћење ресурса на Земљи и очување и 
заштита животне средине. 
Материјали у машинству (пластика, метали, легуре и др.). 
Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава 
(мерила). 
Технологија обраде материјала у машинству (обрада 
материјала са и без скидања струготине, савремене 
технологије обраде). 
Елементи машина и механизама (елементи за везу, 
елементи за пренос снаге и кретања, специјални елементи). 
Производне машине: врсте, принцип рада, појединачна и 
серијска производња. 
Појам, врсте, намена и конструкција робота (механика, 
погон и управљање). 
Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, 
топлотни). 
Моделовање погонских машина и/или школског мини 
робота. 

 
 
 
 
 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

Проналажење информација, стварање идеје и дефинисање 
задатка. 
Самосталан/тимски рад на пројекту. 
Израда техничке документације изабраног модела ручно 
или уз помоћ рачунарских апликација. 
Реализација пројекта – израда модела коришћењем алата и 
машина у складу са принципима безбедности на раду.  
Представљање идеје, поступака израде и производа. 
Процена сопственог рада и рада других на основу 
постављених критеријума.  
Употреба електронске коресподенције са циљем 
унапређења производа. 
Одређивање оквирне цене трошкова и вредност израђеног 
модела. 
Креирање рекламе за израђен производ. 
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– изради производ у складу са принципима 
безбедности на раду; 
– тимски представи идеју, потупак израде и 
производ; 
– креира рекламу за израђен производ; 
– врши е-коресподенцију у складу са 
правилима и препорукама са циљем 
унапређења продаје; 
– процењује свој рад и рад других на основу 
постављених критеријума (прецизност, 
педантност и сл.). 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

разликује визуелну презентацију и логичку 
структуру текста; 
– користи алате за стилско обликовање 
документа и креирање прегледа садржаја у 
програму за обраду текста; 
– објасни принципе растерске и векторске 
графике и модела приказа боја; 
– креира растерску слику у изабраном 
програму; 
– креира векторску слику у изабраном 
програму; 
– користи алате за уређивање и 
трансформацију слике; 
– креира гиф анимацију; 
– креира видео-запис коришћењем алата за 
снимање екрана; 
– разликује појмове УРЛ, ДНС, ИП адреса; 
– објасни појмове хипервеза и хипертекст; 
– креира, форматира и шаље електронску 
пошту; 
– обавља електронску комуникацију на 
сигуран, етички одговоран и безбедан начин 
водећи рачуна о приватности; 

 
 
 

ИКТ 
 
 

Обележавање логичке структуре и генерисање прегледа 
садржаја текстуалног документа. 
Карактеристике рачунарске графике (пиксел, резолуција, РГБ 
и CMYK модели приказа боја, растерска и векторска 
графика). 
Рад у програму за растерску графику. 
Рад у програму за векторску графику. 
Израда гиф анимација. 
Коришћење алата за снимање екрана 

 
 
 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

УРЛ, ДНС, ИП адреса. 
Хипервеза и хипертекст. 
Електронска пошта, креирање налога, слање и пријем 
поште. 
Електронска пошта (контакти, безбедност, нежељена пошта). 
Рад на дељеним документима (текстуалним документима / 
презентацијама /упитницима...) у облаку 

 
 

РАЧУНАРСТВО 

Рад са изабраним текстуалним програмским језиком у 
области 2D графике. 
Основне карактеристике изабране графичке библиотеке. 
Методе за исцртавање основних геометријских облика. 
Подешавање боја и положаја објеката. 
Примена петљи и случајно генерисаних вредности на 
исцртавање геометријских облика. 
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– препозна непримерени садржај, 
нежељене контакте и адекватно се заштити; 
– сараднички креира и дели документе у 
облаку водећи рачуна о одговарајућим 
нивоима приступа; 
– подешава хипервезе према делу садржаја, 
другом документу или веб локацији;  
– уз помоћ програмске библиотеке 
текстуалног програмског језика исцртава 
елементе 2D графике;  
– употребљава петље и генератор 
насумичних бројева за исцртавање 
сложенијих облика; 
– планира, опише и имплементира решење 
једноставног проблема;  
– проналази и отклања грешке у програму; 
– сарађује са осталим члановима групе у 
свим фазама пројектног задатка:  
– креира, уређује и структурира дигиталне 
садржаје који комбинују текст, слике, 
линкове, табеле и анимације; 
– креира рачунарске програме који 
доприносе решавању пројектног задатка; 
– поставља резултат свог рада на Интернет 
ради дељења са другима уз помоћ 
наставника; 
– вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које је 
био задужен. 

 

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања 
решења. 
Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима. 
Вредновање резултата пројектног задатака. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 
моторичке вештине и знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
 
СЕДМИ 
108 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

− примени комплексе простих и 
општеприпремних вежби одговарајућег 
обима и интензитета у самосталном 
вежбању; 

− сврсисходно користи научене вежбе у 
спорту, рекреацији и различитим 
ситуацијама; 

− упоређује и анализира сопствене резултате 
са тестирања уз помоћ наставника са 
вредностима за свој узраст; 

− примени достигнути ниво усвојене технике 
кретања у игри, спорту и свакодневном 
животу; 

− примени атлетске дисциплине у складу са 
правилима; 

− развија своје моторичке способности 
применом вежбања из атлетике; 

− одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 

− примени вежбања из гимнастике за развој 
моторичких способности;  

− изведе елементе одбојкашке технике;  

− примени основна правила одбојке; 

− користи елементе технике у игри; 

− примени основне тактичке елементе 
спротских игара; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 
 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој гипкости. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Атлетика 

 
 

Основни садржаји 
Техника спринтерског трчања. 
Истрајно трчање – припрема за крос. 
Техника штафетног трчања 
Скок удаљ. 
Бацања кугле. 
Скок увис. 
Бацање „вортекс-а”. 

Проширени садржаји 
Скок увис (леђна техника). 
Тробој. 

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације вежби  карактеристичних за поједине 
справе: 
Тло 
Прескок 
Трамполина 
Вратило 
Двовисински разбој 
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− учествује на такмичењима између одељења; 

− изведе кретања у различитом ритму; 

− игра народно коло; 

− изведе основне кораке плеса из народне 
традиције других култура;  

− изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку 
пратњу; 

− преплива 25 m техником краула, леђног 
краула и прсном техником; 

− процени своје способности и вештине у 
води; 

− скочи у воду на ноге и на главу; 

− рони у дужину у складу са својим 
могућностима; 

− поштује правила понашања у води, и око 
водене средине; 

− уочи ризичне ситуације у води и око ње; 

− вреднује утицај примењених вежби на 
организам; 

− процени ниво сопствене дневне физичке 
активности; 

− користи различите вежбе за побољшање 
својих физичких способности;   

− процени последице недовољне физичке 
активности; 

− примени мере безбедности у вежбању  у 
школи и ван ње; 

− одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима; 

− примени и поштује правила игара у складу 
са етичким нормама; 

− примерено се понаша као учесник или 
посматрач на такмичењима; 

− решава конфликте на друштвеноприхватљив 
начин; 

− пронађе и користи различите изворе 
информација за упознавање са разноврсним 

Паралелни разбој 
Кругови 
Коњ са хватаљкама 
Греда. 
Проширени садржаји: 
Натлу исправама сложеније вежбе и комбинације вежби. 

Основе 
тимских и 
спортских 

игара 

Одбојка: 
Основни елементи технике, тактике и правила игре. 
Футсал: 
Игра уз примену правила. 
Рукомет: 
Игра уз примену правила. 
Кошарка: 
Сложенији елементи технике, тактике и правила игре. 
Активност по избору. 

Плес и 
ритимика 

 Вежбе са вијачом. 
Вежбе са обручем. 
Вежбе са лоптом. 
Народно коло „Моравац”. 
Народно коло из краја у којем се школа налази. 
Енглески валцер. 

Проширени садржаји 
Састав са обручем. 
Састав са лоптом. 
Састав са вијачом. 
Основни кораци rock n roll. 

 
Пливање  

Основни садржаји 
Пливање  
Техника краула. 
Техника прсног пливања. 
Одржавање на води на разне начине и самопомоћ. 
Роњење у дужину до 10 m. 
Пливање 25 m одабраном техником на време. 

Проширени садржаји 
Мешовито пливање (две технике). 
Ватерполо 
Пливање са лоптом. 
Хватање и додавање. 
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облицима физичких и спортско-рекративних 
активности; 

− прихвати победу и пораз;  

− уважи различите спортове без обзира на 
лично интересовање; 

− примени усвојене моторичке вештине у 
ванредним ситуацијама; 

− повеже значај вежбања за одређене 
професије; 

− вреднује лепоту покрета у физичком 
вежбању и спорту; 

− подстиче породицу на редовно вежбање; 

− повеже врсте вежби, игара и спорта са 
њиховим  утицајем  на здравље; 

− коригује дневни ритам рада, исхране и 
одмора у складу са својим потребама;  

− користи здраве намирнице у исхрани; 

− разликује корисне и штетне додатке 
исхрани;  

− примењује здравствено-хигијенске мере у 
вежбању;  

− правилно реагује и пружи основну прву 
помоћ приликом повреда; 

− чува животну средину током вежбања; 

Шут на гол. 
Проширени садржаји 

Пливање 
Мешовито пливање. 
Игре у води. 
Ватерполо 
Основни елементи тактике и игра. 

 Полигони Полигон ускладу са реализованим моторичким садржајем 

 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 
 
 
 
 
 
Физичко 
вежбање и 
спорт 

Основни садржаји 
Основна подела вежби.  
Функција скелетно-мишићног система. 
Основна правила одбојке. 
Понашање према осталим субјектима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене екипе). 
Чување  и  одржавање материјалних добара која се користе у 
вежбању. 
Облици насиља у физичком васпитању и спорту. 
Навијање, победа, пораз решавање спорних ситуација. 
Писани и електронски извори информација из области физчког 
васпитања и спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у ванредним ситуацијама. 
Значај вежбања за одбрамбено-безбедносне потребе. 
Повезаност физичког вежбања и естетике. 
Породица и вежбање 
Планирање вежбања. 
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− препозна последице конзумирања дувана, 
алкохола и штетних енергетских напитака; 

води рачуна о репродуктивним огранима 
приликом вежбања. 

 Здравствено 
васпитање 

Основни садржаји 
Утицај аеробног вежбања (ходања, трчања и др.) на кардио-
респираторни систем. 
Здравствено-хигијенске мере пре и после вежбања. 
Значај употребе воћа и поврћа и градивних материја (протеини 
и беланчевине) у исхрани. 
Подела енергетских напитака и последице њиховог 
прекомерног конзумирања. 
Прва помоћ након површинских повреда (посекотина и 
одеротина). 
Вежбање у различитим временским условима. 
Чување околине при вежбању. 
Последице конзумирања дувана и алкохола. 
Додаци исхрани – суплементи. 
Вежбање и менструални циклус. 
Значај заштите репродуктивних органа приликом вежбања. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, 
вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за 
потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске 
вредности. 
СЕДМИ 
36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

наведе и опише основне карактеристике 
људских права; 
– својим речима опише везу између права 
појединца и општег добра; 
– дискутује о односу права и правде и о 
сукобу права; 
– образложи личну одговорност у заштити 
свог здравља; 
– штити своја права на начин који не 
угрожава друге и њихова права; 
– образложи сврху постојања политичких 
странака; 
– аргументује потребу ограничења и 
контролу власти;  
– наведе кораке од предлагања до усвајања 
закона; 
– образложи на примеру могућност утицаја 
грађана на одлуке Народне скупштине; 
– препозна и одупре се различитим 
облицима вршњачког притиска; 
– препозна опасност када се нађе у великој 

 
 

 
ЉУДСКА ПРАВА 

Карактеристике људских права – урођеност, универзалност, 
неотуђивост, недељивост. 
Опште добро. 
Права појединца и опште добро. 
Сукоб појединачних права и општег добра. 
Права и правда. 
Социјална правда. 

 
 
 
 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

 Политичке странке у вишепартијском систему –
владајуће и опозиционе.  
Народна скупштина – сврха и надлежности. 
Народни посланици, посланичке групе.  
Процедуре у раду Народне скупштине.  
Скупштинске дебате. 
Предлагање и доношење закона. 

 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Припадност групи. Групни идентитет као део идентитета 
младих.Односи у вршњачкој групи и њен утицај на 
појединца. 
Вршњачки притисак. 
Конформизам. 
Приватност – обим и границе. 

Понашање људи у маси и угроженост права појединца. 



 
 

310 

групи људи и заштити се; 
– учествује у организацији, реализацији и 
евалуацији симулације Народне скупштине; 
– у дискусији показује вештину активног 
слушања, износи свој став заснован на 
аргументима, комуницира на конструктиван 
начин; 
– проналази, критички разматра и користи 
информације из различитих извора.  
 

 

 
 
 
 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Симулација Народне скупштине 
Одређивање улога и процедура у скупштини. 
Формирање посланичких група. 
Избор председника скупштине. 
Формулисање предлога закона. 
Скупштинска дебата. 
Гласање. 
Евалуација симулације. 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
СЕДМИ 
36 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ   САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 
 
1. Упознавање 
садржајa програма и 
начинa рада 

• Упознавање 
ученика са 
садржајем 
предмета, 
планом и 
програмом и 
начином 
реализације 
наставе 
Православног 
катихизиса; 

• Установити каква 
су знања стекли 
и какве ставове 
усвојили 
ученици у 
претходном 
разреду 
школовања 

• моћи да сагледа 
садржаје којима ће се 
бавити настава 
Православног 
катихизиса у току 7. 
разреда основне 
школе; 

• моћи да уочи 
какво је његово 
предзнање из 
градива 
Православног 
катихизиса 

обрађеног у 
претходном 
разреду 
школовања. 

• Упознавање са 
садржајем 
програма и 
начином рада 

Катихизација као 
литургијска 
делатност- 
заједничко је дело 
катихете 
(вероучитеља) и 
његових ученика. 
Катихета (вероучитељ) 
би требало стално да 
има науму да катихеза 
не постоји ради 
гомилања информација 
(„знања о вери“), већ 
као настојање да се 
учење и искуство Цркве 
лично усвоје и спроведу 
у живот кроз слободно 
учешће у 
богослужбеном животу 
Цркве. 
На почетку сваке 
наставне теме 
ученике би требало 
упознати са 
циљевима и исходима 
наставе, садржајима 

II –БОГОПОЗНАЊЕ 
 
. Процес 
сазнавања 

. Личносно 
познање 
4. Познање Бога 

• Подстаћи 
ученике да 
преиспитају свој 
однос према 
знању и учењу; 

• Кроз очигледне 
примере и 

• моћи да уочи да су 
знање и учење важни 
у његовом животу; 

• моћи да кроз 
очигледне примере и 
експерименте закључи 
да постоје различити 

• Процес сазнавања 
као дело целе 
личности: чула, 
разум, слободна 
воља, искуство 

•  Личносно 
познање, 
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. Бог је један, али није 
сам 

експерименте 
објаснити ученицма 
три начина 
сазнавања: 
објективно, 
субјективнои 
личносно и границе 
њихове примене 
(наука, уметност, 
теологија); 

• Указати 
ученицима на 
повезаност 
љубави и знања 
у црквеном 

искуству; 

• Објаснити 
ученицима да нам 
Христос открива 
Бога као Свету 
Тројицу; 

Развити код ученика 
свест о љубави као 
темељу заједнице. 

начини сазнавања 

• моћи да кроз 
примере из личног 
искуства уочи да 
једино онај кога 
заволимо за нас 
постаје личност - 
непоновљиво и 
бескрајно важно 
биће; 

• моћи да повезује 
личносно познање са 
нашим познањем Бога; 

• моћи да препозна да 
нам Христос открива 
Бога као љубавну 

заједницу три личности; 

• моћи да вреднује 
своје понашање на 
основу љубави коју 
исказује према 
својим ближњима; 

бити подстакнут на 
одговорније обликовање 
заједничког живота са 
другима. 

упознавање кроз 
љубав 

• Познање Бога 

• Бог је један, али 
није сам (Бог је 
заједница три 
личности: Отац, 

Син и Свети Дух) 

по темама, начином 
остваривања 
програма рада, као и 
са начином 
вредновања њиховог 
рада. 
Врсте наставе 
Настава се 
реализује кроз 
следеће облике 
наставе: 

• теоријска настава (34 
часова) 

практична настава (2часа) 

Место реализације 
наставе 

• Теоријска настава 
се реализује у 
учионици; 

• Практична настава 
се реализује у 
цркви – учешћем у 
литургијском 
сабрању; 

Дидактичко 
методичка упутства 
за реализацију 
наставе 

• Уводне часове 
требало би 
осмислити тако да 

III - СИМВОЛ 
ВЕРЕ 
 
. Сабори као израз 

јединства Цркве 
. Васељенски 

сабори 

• Указати 
ученицима на 
Саборе као 
израз 

јединства Цркве; 

• Објаснити 
појмове 

 моћи да уочи да је 
Црква на Саборима 
решавала проблеме са 
којима се сусретала 
кроз историју; 

 бити подстакнут да 
своје проблеме и 
несугласице са 

• Сабори као израз 
јединства Цркве 

• Васељенски 
сабори 

• Символ вере 
Христос је истинити 
Бог и истинити Човек 
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8. Символ вере 
. Богочовек Христос 

јереси и 
догмата; 

• Пружити 
ученицима 
основно знање о 
историјском 
контексту 
настанка Символа 
вере; 

• Пружити 
ученицима основ 
за разумевање 
основне истине о 
Тајни Богочовека 
Христа; 

Развијање свести 
ученика о значају 
и месту Символа 
вере у Крштењу и 
Литургији; 

другима решава кроз 
разговор и 
заједништво; 

 знати да је 
Символ вере 
установљен на 
Васељенским 
саборима; 

 умети да 
интерпретира 
Символ вере; 

 знати да се Символ 
вере изговара на 
Крштењу и Литургији; 

моћи да уочи да појам 
Богочовека описује 
Христа као истинитог Бога 
и истинитог Човека; 

допринесу 
међусобном 
упознавању 
ученика, 
упознавању 
ученика с 
циљевима, 
исходима, 
наставним 
садржајима, али и 
тако да наставник 
стекне почетни 
увид у то каквим 

предзнањима 
и ставовима из 
подручја 
Православног 
катихизиса, 
група 
располаже. 

• Реализација 
програма требало 
би да се одвија у 
складу с 
принципима 
савремене 
активне наставе, 
која својом 
динамиком 
подстиче ученике 
на 

истраживачки и 
проблемски приступ 

IV - 
СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ 
 

10. Светотајински 
живот Цркве 

11. Света 
Литургија – 
светајна Цркве 

12. Свете Тајне 
крштења и 
миропомазања 

13. Света Тајна 

• Пружити ученицима 
основ за 
разумевање да се 
кроз учешће у 
Светим 

Тајнама Цркве наш 
животи сви његови 
елементи узводе у 
личносни однос са 
Богом; 

• Пружити 
ученицима основ 
за разумевање 
смисла и значаја 

• моћи да увиди да 
Црква Светим Тајнама 
повезује човека са 
Богом у најважнијим 
моментима његовог 
живота (рођење и 
духовно рођење 

– Крштење, 
венчање и Брак, 
Црквена брига 
за болесне у 
јелеосвећењу...) 

•  моћи да увиди да 
је Литургија извор 

• Светотајински 
живот Цркве 

• Света Литургија као 
светајна Цркве 

• Свете Тајне 
Крштења и 
Миропомазања 

• Света Тајна 
Исповести 

• Света Тајна брака 
(слика Христа и 
Цркве) 

• Монашка заједница 
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исповести 

14. Света Тајна 
брака 

15. Монашка 
заједница 

16. Света Тајна 
рукоположења 

Молитвословља 
Цркве 

Светих Тајни; 
Развијање свести 
ученика о 
неопходности 
личног 
учествовања у 
светотајинском 
животу Цркве. 

и циљ свих Тајни 
Цркве; 

• знати да је 
Причешће 
врхунац 
светотајинског 
живота 

•  моћи да препозна 
Крштење и 
Миропомазање као 
Тајне уласка у Цркву; 

• бити подстакнут да 
на покајање гледа 
као на промену 
начина 

живота; 

• моћи да увиди да 
су брак и монаштво 
два пута која воде 
ка Богу; 

• моћи да 
разликује и 
именује службе 
у Цркви 
(епископ, 
свештеник, 
ђакон и народ); 

• моћи да препозна 
своју службу у Цркви; 

• моћи да у 
молитвословљима 
уочи важност 
природних елемената 

(искорак ка животу 
будућегвека) 

• Света Тајна 
Рукоположења 
Молитвословља 
Цркве 

садржајима тема. У 
токуреализације 

стављати 
нагласак 
више на 
доживљајно 
и 
формативно, а 
мање на сазнајно и 
информативно. 

• Квалитет наставе 
се постиже када се 
наставни садржаји 
реализују у складу 
са савременим 

педагошким захтевима 
у погледу употребе 
разноврсних метода, 
облика рада и 
наставних 

средстава. 

• Имаући у виду 
захтеве наставног 
програма и 
могућности 
транспоновања 
наставног 

садржаја у педагошко 
дидактичка решења, 
наставник би требало 
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(воде, грожђа, жита, 
светлости...) 

бити подстакнут на 
учествовање у 
светотајинском 
животу Цркве; 

да води рачуна и о 
психолошким 
чиниоцима извођења 
наставе – узрасту 
ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, 
склоностима, 
способностима и 
мотивацији ученика. 

• У остваривању 
савремене наставе 
наставе наставник 
је извор знања, 
креатор, 
организатор и 
координатор 
ученичких 
активности у 
наставном 
процесу. 

• Настава је 
успешно 
реализована ако 
је ученик спреман 
да Цркву схвати 
као простор за 
остваривање своје 
личности кроз 
заједничарење са 
ближњима и 

Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа 

V - СРПСКА 
ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 
 

18. Света браћа 
Кирило и Методије 

19. Свети Сава 

20. Срби светитељи 

21. Крсна слава и 
обичаји 

22. Српска 
црквена 
баштина 

• Објаснити 
ученицима 
значај 
мисионарске и 
просветитељске 

делатности Свете 
браће и Светог Саве; 

• Указати ученицима 
кроз примере 
српских светитеља 
на значај стицања 
хришћанских 
врлина; 

• Указати 
ученицима на 
историјски пут 
СрпскеЦркве 
кроз житија 
изабраних 
светитеља; 

• Подстаћи 
ученике да 
развију доживљај 
Крсне славе као 
молитвеног 
прослављања 
Бога и светитеља; 

• Развити код 

• моћи да препозна да 
култура и писменост 
Словена имају корен 
у мисионарској 
делатности 
просветитеља 
равноапостолних 
Кирила и Методија; 

• моћи да објасни 
просветитељску 
улогу и значај 
Светога Саве за 
српски народ; 

• бити подстакнут да 
доживи српске 
светитеље као учитеље 
хришћанских врлина; 

• моћи да препозна 
неговање српских 
православних обичаја 
каоначин преношења 
искуства вере и 
прослављања Бога и 
светитеља 

• моћи да 
препозна 
евхаристијску 
симболику  у 

• Света браћа 
Кирило и 
Методије 

• Свети Сава 

• Срби светитељи 
(вероучитељ ће на 
више часова 
описати живот и 
подвиге неколико 
светитеља Српске 
Цркве по избору: 

- Света лоза 
Немањића 

• Света браћа 
Кирило и 
Методије 

• Свети Сава 

• Срби светитељи 
(вероучитељ ће на 
више часова 
описати живот и 
подвиге неколико 
светитеља Српске 
Цркве по избору: 
- Света лоза 
Немањића 
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ученика свест о 
важности 
неговања 
традиције и 
обичаја (Крсна 
слава, литије, 
храмовне и 
градске славе); 

• Пружити 
ученицима 
могућност да 
сагледајуулогу 
СПЦ у развоју 
српске културе и 
идентитета. 

елементима Крсне 
Славе; 

• бити подстакнут да 
прослављање Крсне        
славе 
везује за 
Литургију 

• бити 
подстакнут да
 доживи, 
вреднује и 
негује богатство 
и 

лепоту српске 
културне баштине. 

његовог живота. 

Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности 
реализације наставе 
и остварености 
задатака и исхода 
наставе) наставник 
ће остварити на два 
начина: 

• процењивањем 
реакције ученика 
или 
прикупљањем 
коментара 
ученика путем 
анкетних 
евалуационих 
листића; 

• провером знања 
које ученици 
усвајају на часу и 
испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 
Непосредно 
описно 
оцењивање 
ученика може се 
вршити кроз: 
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• усмено 
испитивање; 

• писмено 
испитивање; 

• посматрање 
понашања 
ученика; 

 
Оквирни број часова по 
темама 
Увод – 1 
Богопознање – 5 
Символ Вере – 6 
Светотајински живот 
Цркве – 11 

Српска Црква кроз 
векове – 11 
Евалуација – 1+1 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ 
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о 
језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 
основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 
језицима, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
СЕДМИ 
72 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
 

 
ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

 
САДРЖАЈИ 

-разуме једноставније текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење/ давање 
информација личне природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 
користећи једноставнија језичка средства; 
– размени једноставније информације личне природе;  
– у неколико везаних исказа саопшти информације о себи 
и другима; 
– разуме једноставније текстове који се односе на опис 
особа, биљака, животиња, предмета, места, појава, 
радњи, стања и збивања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве, 
радње, стања и збивања користећи једноставнија језичка 
средства; 
– разуме једноставније предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење;  
– упути предлоге, савете и позиве на заједничке 
активности користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у вези са 
предлозима, саветима и позивима на заједничке 
активности; 
разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих; 

 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и 
уобичајених радњи 
The Past Simple Tense глагола to be и осталих глагола 
(правилних и неправилних) 
The Past Continuous Tense 
The Present Perfect Tense  учесталијих глагола (правилних и 
неправилних) 
Питања са Who/What/Where/When/Why... 
Питања са препозиционим глаголима 
Употреба и изостављање чланова при ближем 
одређивању лица, у фиксним изразима (go to school/by 
car/on foot...), са основним географским појмовима 
(називима улица, градова, држава...) 
Интеркултурни садржаји: устањена правила учтиве 
комуникације, имена и надимци, родбина, породични 
односи и родбинске везе, већи градови у земљама циљне 
културе. 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ 

КАРАКТЕРИСТИКА 

БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, ПОЈАВА, 

РАДЊИ, СТАЊА И 

The Present Simple Tense и Present Continuous Tense за 
изражавање појава, радњи, стања и збивања у 
садашњости, The Past Simple Tense и  The Past Continuous 
Tense за изражавање појава, радњи, стања и збивања у 
прошлости 
Поређење придева по једнакости as...as, not so/as...as 
Поређење придева са Less и the least 
Придеви са наставцима ed и ing 
Творба и употреба прилога за начин (beautiful, quickly, 
happily, well, badly, fast, hard...) 
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– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали и извини се користећи једноставнија 
језичка средства; 
– разуме и следи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;  
– пружи једноставнија упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног живота; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
радње и ситуације у садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
способности и умећа; 
– размени појединачне информације и/или неколико 
информација у низу које се односе на радње у 
садашњости; 
– опише радње, способности и умећа користећи 
неколико везаних исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
искуства, догађаји и способности у прошлости; 
– размени појединачне информације и/или неколико 
информација у низу о искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа искуства, 
догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску личност и сл. 
– разуме једноставније исказе који се односе на одлуке, 
обећања, планове, намере и предвиђања и реагује на 
њих; 
– размени једноставније исказе у вези са обећањима, 
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/ она или неко други планира, 
намерава, предвиђа; 
– разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 
интересовањима, потребама, осетима и осећањима и 
реагује на њих; 

ЗБИВАЊА Употреба одређеног члана уз суперлатив придева 
Употреба/ изостављање одређеног члана уз називе места 
(споменици, музеји, улице, паркови...) 
Релативне заменице who, which, that, whose, where... 
Неодређене заменице (somebody, something, anybody, 
anything, nobody, no one, nothing, everything...) 
Питања са What...like, How, Why... 
Негативни префикси un-, im-... 
Интеркултурни садржаји: особености наше земље и 
земаља говорног подручја циљног језика (знаменитости, 
географске карактеристике и сл.) 

 

ИЗНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА,УПУЋИВА

ЊЕ ПОЗИВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 

ЊИХ 

The Present Continuous Tense за унапред договорене радње 
Заповедни  начин 
Изрази: How about...? What about...? Why don’t we...? Would 
you like...? Do you want...? Shall we...? Let’s... 
Модални глаголи за изражавање предлога- 
can/could/may/might 
Модални глаголи sholud за давање савета 
Први кондиционал 
Интеркултурни садржаји: прикладно упућивање предлога, 
савета и реаговање на предлоге, савете и позиве 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

  

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – 
can/could/may 
Would you like...? 
Will  за изражавање молби 
The Present Simple Tense за изражавање утврђених  
програма, реда вожње, распореди исл. 

Заменице One, ones 
Интеркултурни садржаји: правила учтиве комуникације, 
значајни празници и догађаји, честитања 
 
 
Правилних и неправилних глагола, све употребе 
The Past Continuous Tense, све употребе 
Used to 
Контрастирање употребе и значења глаголских облика The 
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– изрази жеље, интересовања, потребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким средствима; 
– разуме једноставнија питања која се односе на 
оријентацију/ положај предмета и бића у простору и 
правац кретања и одговори на њих; 
– затражи и разуме обавештења о оријентацији/ 
положају предмета и бића у простору и правцу кретања;  
– опише правац кретања и просторне односе 
једноставним, везаним исказима; 
– разуме једноставније забране, правила понашања, 
своје и туђе обавезе и реагује на њих; 
– размени једноставније информације које се односе на 
дозволе, забране, упозорења, правила понашања и 
обавезе код куће, у школи и на јавном месту; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
поседовање и припадност; 
– формулише једноставније исказе који се односе на 
поседовање и припадност; 
– пита и каже шта неко има/ нема и чије је нешто; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања и недопадања и реагује на њих; 

изрази допадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 

– изражава мишљење, слагање/ неслагање и даје кратко 
образложење; 
– разуме једноставније изразе који се односе на 
количину и цену; 
– пита и саопшти колико нечега има/ нема, користећи 
једноставнија језичка средства; 
– пита/ каже/ израчуна колико нешто кошта 

 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ 

У ПРОШЛОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

 

Past Simple Tense и  The Past Continuous Tense 
The Present PerfectSimple Tense  за изражавање искустава и 
радњи у неодређеној прошлости и са ever, never, just, 
already, yet... 
Контрастирање употребе и значења глаголских облика The 
Past Simple Tense и  The Present Perfect Simple Tense 
Модални глагол could за изражавање способности у 
прошлости 
Linking words and phrases ( first, then, next, as soon as, after 
that, finally...) 
Питања са Who/What/Where/ When/Why... 
Питања са препозиционим глаголима 
Интеркултурни садржаји: историјски дигађаји, епохална 
открића, важније личности из прошлости 
 
 
 
 
Would like + именица/инфинитив глагола 
Stative verbs (want, promise, believe, think...) 
The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у 
тренутку говора, обећања и предвиђања на основу знања, 
искуства и веровања 
Going to за изражавање планова, намера и предвиђања на 
основу чулних опажања 
The Present Continuous Tense за изражавање унапред 
договорених/испланираних радњи 
Интеркултурни садржаји: правила учтивости у складу са 
степеном формалности и ситуацијом. 
 
 
 
 
Stative verbs ( be, want, hurt, have, feel, know...) 
Заповедни начин 
Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола 
Would like + именица/инфинитив глагола 
Употреба придевско-предлошких израза tired of/ sick of/ 
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ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

УПУСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

 

 

 

 

ИЗРИЦАЊЕ 

ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

 

 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

fed up with/ bored with 
The Present Perfect Simple Tense 
Интеркултурни садржаји: мимика и гестикулација, 
интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и рекреација 
 
 
 
Заповедни начин 
Предлози за изражавање положаја и просторних односа – 
in front of, behind, between, opposite... 
Интеркултурни садржаји: јавни простор, типичан изглед 
места. 
 
 
 
 
 
 
Заповедни начин 
Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, 
правила понашања и присуство/ одсуство обавезе- 
can/can’t, must/mustn’t, have to/ don’t/doesn’t have to, had 
to/didn’t have to, should/shouldn’t 
Let/Make + инфинитивна основа глагола 
Интеркултурни садржаји: понашање на јавним местима, 
значење знакова и симбола. 
 
Саксонски генитив са именицом у једнини и множини 
(правилна и неправилна множина) – my 
friend’s/friends’/children’s books 
Присвојне заменице mine, yours... 
Питања са Whose 
Интеркултурни садржаји: породица и пријатељи, однос 
према својој и туђој имовини 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

 

 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНА И ЦЕНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придевско-предлошке фразе – interested in, good at, bad at 
crazy about... 
Глаголи like/love/hate/enjoy/can’t stand + глаголска 
именица 
Питања са What, Who, Why... 
Интеркултурни садржаји: уметност, књижевност за младе, 
стрип, музика, филм. 
 
 
Stative verbs (think, like, agree, believe...) 
 Питања са What, Why, How... 
Интеркултурни садржаји: поштовање основних норми 
учтивости са вршњацима и одраслима. 
 
 
 
 
 
 Основни бројеви преко 1000 
Правилна множина именица 
Множина именица које се завршавају на –y,-f/fe: 
strawberries, shelves, knives 
Множина именица које се завршавају на – o; kilos, 
potatoes... 
Синкретизам једнине и множине: sheep, fish 
Најчешћи облици неправилне множине (men, women, 
children, people, feet, teeth, mice...) 
Бројиве и небројиве именице: pounds, money... 
Квантификатори -much, many, alot of, a few, a little 
Питања са How much/ many 
Интеркултурни садржаји: друштвено окружење, валуте 
циљних култура 
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VIII разред 
Обавезни наставни предмети Обавезни изборни наставни предмети   

 Српски језик    - Верска настава      

 Руски језик    - Грађанско васпитање      

 Ликовна култура   - Енглески језик 

 Музичка култура       

 Историја 

 Географија 

 Физика 

 Математика  
 Биологија 

 Хемија 

 Техника и технологија 

 Информатика и рачунарство 

 Физичко и здравствено васпитање 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

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

ОСМИ 
136 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– чита са разумевањем 
књижевноуметничке текстове иостале 
типове текстова, примењујући 
различите стратегије читања; 

– тумачи значења, језичке, естетске и 
структурне особине уметничких 
текстова, користећи књижевне термине 
и појмове; 

– критички промишља о стварности на 
основу прочитаних дела; 

– истакне универзалне вредности 
књижевног дела и повеже их са 
сопственим искуством и околностима у 

 
 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

Л Е К Т И Р А 
  ЛИРИКА 

1. Ђура Јакшић: „Отаџбина” 
2. Јован Јовановић Змај: „Светли гробови” 
3. Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” (избор) 
4. Десанка Максимовић: „Пролетња песма” / „Опомена” 
5. Момчило Настасијевић: „Труба” 
6. Иван В. Лалић: „Ветар” 
7. Марина Цветајева: „Месечев сјај” 

ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 
1. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак „Ој 
Карловци, место моје драго...”) 
2. Народна епско-лирска песма: Женидба Милића 

Барјактара 
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којима живи; 
– повеже писце и дела из обавезног 

дела програма од 5. до 8. разреда; 
– издвоји основне одлике књижевног 
рода и врсте у конкретном тексту, као и 
језичко-стилске карактеристике текста у 
склопу интерпретације; 
– уочи слојевитост књижевног дела и 

међужанровско прожимање; 
– повеже књижевна дела са историјским 

или другим одговарајућим контекстом; 
– одреди временски оквир у којем је писац 

стварао; 
– разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 
наратора, драмског лица или лирског 
субјекта; 

– препозна националне вредности и 
негује културноисторијску баштину, 
поштујући особености сопственог 
народа и других народа; 

– учествује у избору књижевних дела и 
начина њихове обраде и представљања; 

– објасни настанак и развој српског 
књижевног језика; 

– разуме значај књижевног језика за 
културу и историјусрпског народа; 

– сврста српски језик у одговарајућу језичку 
групу у Европи; 

– именује дијалекте српског језика; 
– разуме постојеће језичке прилике у 

Србији; 
– издвоји делове творенице и препозна 

основне моделе њиховог грађења; 

ЕПИКА 
1. Вук Стефановић Караџић: О народним певачима 
2. Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук Вељка 

Петровића 
(одломак) 
3. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија 

(одломак) 
4. Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 
5. Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломак 

„Бадње вече”) 
6. Симо Матавуљ: „Пилипенда” 
7. Лаза Лазаревић: „Све ће то народ позлатити” 
8. Милош Црњански: Сеобе (одломак) / Роман о 

Лондону 
(„Пролеће је стигло у Лондон”) 
9. Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак из прве 

књиге 
„Читава једна младост”) 
10. Дино Буцати: „Колумбар” 
11. Херман Хесе: „Магија књиге” / Нил Гејмен: „Зашто 
наша будућност зависи од библиотека, читања и 
сањарења” / Милорад Павић: Роман као држава (избор 
одломака из огледа: „Кратка историја читања”, 
„Последњих сто читалаца”, „Нова генерација електронске 
књиге”, „Скакутаво читање или повратак фусноте”, 

„Романи без речи”) 
ДРАМА 
1. Данило Киш: Ноћ и магла 
2. Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак) 
3. Жан Батист Поклен Молијер: Грађанин племић 

(одломак) 
 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
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– користи садржаје из граматике обрађене у 
претходним разредима и повеже их са 
новим градивом; 

– доследно примени правописну норму; 
– примени основна правила о распореду 

акцената; 
– уочи разлику између научног, 

административног и разговорног 
функционалног стила; 

– пише и говори поштујући 
карактеристике различитих 
функционалних стилова; 

– уочи разлику између речи и лексеме; 
– препозна метафору и метонимију као 

лексичке механизме и разуме 
значење вишезначних речи 
карактеристичних за свакодневну 
комуникацију; 

– разуме значење застарелих речи и 
неологизама; 

– користи речник, енциклопедију и 
лексикон; 

– уочи манипулацију у пропагандним 
текстовима; 

– напише приказ, расправу и краћи есеј; 
– разликује делове текста и књиге – 

укључујући индекс, појмовник, 
библиографију – и уме да их 
користи; 

повезује информације и идеје изнесене у 
тексту, уочавајасно исказане односе и изводи 
закључак заснован на тексту. 

1. Веселин Чајкановић: „О ускршњим обичајима” 
2. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 
3. Хилда Дајч: Писма − одломак, (обавезна напомена о 
власнику права: ©Јеврејски историјски музеј) 
4. Споменка Крајчевић: Кругом двојке (избор одломака: 

„Унутрашња пруга”: „Станица пристаниште” – „Почетак и 
крај”, 
„Одлазак”; „Станица Калемегдан” – „Гозбе”, „Теорија”; 
„Станица Браће Барух” – „Извесност”, „Тајна”; „Станица 
Вуков споменик” – 
„Простор”, „Булеварска бајка”) 
5. Герман Титов: „25 сати у свемиру” 

 

Са наведеног списка, обавезан је избор два дела за обраду. 

 
 

 
 
 
 
 

ЈЕЗИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Граматика 

Језик Словена у прапостојбини; сеобе Словена и 
стварање словенских језика. Мисија Ћирила и 
Методија. Почетак писмености код Срба. 
Старословенски језик и писма (глагољица и ћирилица). 
Развој српског књижевног језика: српскословенски, 
рускословенски, славеносрпски језик. 
Вук Караџић – реформа језика, писма и правописа. 
Књижевни језик код Срба од Вука до данас (основни 
подаци). 
 
Основне језичке групе у Европи и место српског језика у 
породици словенских језика. 
Дијалекти српског језика: екавски (призренско-тимочки, 
косовско- ресавски, шумадијско-војвођански) и ијекавски 
(зетско-рашки и источнохерцеговачки). Народни језик (језик 
као скуп дијалеката) и књижевни (нормирани) језик. 
Службена употреба језика и писма према Уставу. Језици 
националних мањина (основни подаци). 
Језик – основне особине говорног и писаног 
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језика. Грађење речи: 
– основни модели: извођење, слагање, префиксација; 
– просте речи и творенице (изведенице, сложенице, 

префиксалне творенице); 
– састав твореница: корен, творбена основа, префикс, 

суфикс. 
 
Систематизација претходно обрађених садржаја из 
фонетике, морфологије и синтаксе. 
Фонетика: подела гласова и гласовне промене. 
Морфологија: врсте и подврсте речи и њихове 
категорије. 

Синтакса: реченични чланови (састав и функција); независне 
и зависне реченице; слагање реченичних чланова. 

 
 
Правопис 

Писање имена из страних језика са акцентом на њихову 
промену. Спојено и одвојено писање речи (сложенице, 
полусложенице, синтагме). 
Генитивни знак. 

Црта и цртица; други интерпункцијски и правописни знаци. 

Ортоепија Краткоузлазни и краткосилазни акценат; правила о 
распореду акцената и неакцентованих дужина (основни 
појмови). 

 
 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Књижевни и остали типови текстова у функцији 
унапређивања језичке културе. 
 
Текстови писани различитим функционалним стиловима: 
публицистички стил (репортажа, интервју); административни 
стил (молба, жалба, уплатница, обрасци, радна биографија; 
бирократски језик); научни стил (примери из текстова у 
уџбеницима других наставних предмета; употреба термина). 
 
Лексикологија: 
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– једнозначност и вишезначност речи; 
– лексичка метафора и лексичка метонимија као 

механизми остваривања вишезначности; 
– синонимија, антонимија и хомонимија; 
– застареле речи; нове речи – неологизми; 
– речник, лексикон, енциклопедија. 
Пропагандни текстови (рекламе ислично). 
Расправа и есеј на задату тему. 

Приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.). 
 
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно 
читање, рецитовање); анализа снимљеног разговора; 
интервју; расправа (дискусија); презентовање чињеница и 
коментара. 
 
Правописне вежбе: диктат, уочавање и објашњавање 
правописних грешака у тексту; писање имена из страних 
језика; писање позајмљеница (информатички термини, мејл 
и сл.); писање сложеница, полусложеница и синтагми; 
писање црте и цртице; запета у независносложеним 
реченицама. 
 
Језичке вежбе: уочавање и исправљање грешака у 
неправилно маркираном тексту; попуњавање текста са 
празнинама; тражење грешака у тексту и исправљање. 
 
Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица 
хомонимима (хомоними и акценти); проналажење 
одговарајућег синонима; антонимски ланац; одређивање 
значења метафоре и метонимије у тексту; тумачење 
застарелих речи и неологизама; дефинисање лексема. 
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка – по два у сваком 
полугодишту. 
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Назив предмета 

Циљ учења 

 

 

 

 

Разред 

Годишњи фонд часова 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану 
комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу. 
ОСМИ 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– разуме општи смисао и главне 
информације из уобичајених 
текстова који се односе на 
представљање и тражење/ 
давање информација личне 
природе; 

– тражи, саопшти, пренесе 
информације личне природе 
или податке о себи и другима; 

– у неколико повезаних исказа 
представи себе, своју ужу/ширу 
породицу и пријатеље користећи 
једноставнија језичка средства; 

– разуме општи смисао и главне 
информације из текстова који се 
односе на опис бића, предмета, 
места, појaва, радњи, стања и 
збивања; 

– размени информације које се 
односе на опис бића, предмета, 
места, појaва, радњи, стања и 
збивања; 

– повеже неколико исказа у краћи 
текст којим се описују ипореде бића, 
предмети, места, појаве, радње, 

 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

Привет, Оля! Как дела? Нормально. 
Это моя подруга Лиля. Она приехала из Белграда, из Сербии. Где она будет 
жить? У меня. Она будет у нас в гостях. Расскажи мне о себе/ о своей 
семье! Я родился/ родилась в России, в городе Омск. А ты где родился? Моя 
семья маленькая. А твоя? В моей семье: папа, мама и младший брат. Мою 
маму зовут Елена. Ей 42 года. 
Мама по профессии экономист, но сейчас домохозяйка. Моего отца зовут 
Роман. Ему 46 лет. Он работает программистом в международной компании. 
Я тоже хочу стать программистом. Мою сестру зовут Оксана. Она старше 
меня на три года. У меня есть два двоюродных брата и две двоюродные 
сестры. 
Я учусь в восьмом классе и занимаюсь в музыкальной школе. Ты говоришь по-
русски? Сколько лет ты учишь русский язык? 
 
Множина именица на –ья (брат-братья, друг-друзья) 
Присвојне заменице 
Упитне заменице кто,что (промена) 
Конструкције за изражавање посесивности 
(потврдне и одричне) Промена основних 
бројева до 20 (посебне одлике броја один) 
Повратни глаголи 
Прости непроменљиви компаратив 
 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; 
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стања и збивања; 
– разуме краће низове исказа који 

се односе на предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и 
одговори на њих уз одговарајуће 
образложење; 

– упути предлоге, савете и позиве 
на заједничке активности 
користећи ситуационо 
прикладне комуникационе 
моделе; 

– затражи и пружи детаљније 
информације у вези са предлозима, 
саветима и позивима на заједничке 
активности; 

– разуме краће низове обавештења, 
молби и захтева који се односе на 
потребе и интересовања и реагује 
на њих; 

– саопшти краће низове 
обавештења, молби и захтева 
којисе односе на потребе и 
интересовања; 

– разуме и на прикладан начин 
одговори на честитку, захвалност и 
извињење; 

– упути честитку, захвалност и 
извињење користећи ситуационо 
прикладне комуникационе 
моделе; 

– разуме и следи краће низове 
упутстава у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота; 

– тражи и пружи неколико везаних 
једноставнијих упутстава у вези с 
уобичајеним ситуацијама из 

родбина, породични односи и родбинске вез 

 
 
 
 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 
И ЗБИВАЊА 

Моя мама среднего роста, очень стройная. Волосы у неё рыжие, слегка 
волнистые и не длинные - до плеч. Глаза зелёные и большие. А когда мама 
смеётся, то на щеках у нее появляются ямочки. Губы у мамы тонкие, нежно 
розового цвета. Когда мама куда-то собирается и наносит макияж, она 
пользуется ярко красной помадой. Еще у мамы очень приятный голос. Она 
говорит всегда тихо и ласково. 
Моя подруга высокая и стройная. Волосы у неё длинные, почти по пояс, и 
чёрные. Мне очень нравится, когда она заплетает свои волосы в косу, это так 
красиво. Брови и ресницы у неё тоже чёрные, а глаза голубые и ясные, как небо. 
Папа чуть выше среднего роста, спортивного телосложения. Он сильный, 
смелый, умный, вежливый, заботливый, высокий, красивый и мудрый. 
Мы с родителями и сестрой живём в двухкомнатной квартире.Она на 
четвёртом этаже двенадцатиэтажного дома. 
Моя страна Сербия небольшая, но красивая. Мой родной город − Белград. Он 
столица и самый крупный город Сербии и один из наиболее древних городов 
Европы. Первые поселения на его территории датируются временем 
существования археологической культуры Винча. Белград долгое время 
находился под игом Османской империи. Моя подруга Ира из России, из Омска. 
Омск − второй по численности населения в Сибири и восьмой в России.Этот 
город расположен на слиянии рек Иртыш и Омь. Омск − один из крупнейших 
городов России. 
С приходом марта лучи солнца начинают чаще пробиваться сквозь тучи. 
Кое-где ещё можно заметить лёд. В апреле погода становится теплее. 
Худшая погода зимой − это снег с дождём. 
Моя самая любимая погода – лето. 
Мой самый любимый писатель Иво Андрич. Он получил 
Нобелевскую премию по литературе. У меня невысокая 
температура, но я себя чувствую очень плохо. У меня, 
наверно, грипп. 
 
Именице мать и дочь. Промена. 
Неодређене заменичке речи сложене са заменичком основом кое- 
Неодређене заменичке речи са постфиксом -то (что-то, чей-то, как-то, куда-
то, какой-то, где-то) 
Заменице самый, сам. Дом стоит у самой реки. 
Сложени променљиви суперлатив (самый 
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свакодневног живота; 
– разуме општи смисао и главне 

информације из текстова који се 
односе на описивање радњи и 
ситуација у садашњости; 

– разуме општи смисао и главне 
информације из текстова који се 
односе на описивање способности 
и умећа у садашњости; 

– размени неколико информација у 
низу које се односе на радње у 
садашњости; 

– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 

– разуме општи смисао и главне 
информације из текстова који се 
односе на описивање искустава, 
догађаја и способности у 
прошлости; 

– размени неколико информација у 
низу о искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости; 

– опише искуства, догађаје и 
способности из прошлости 
повезујући неколико краћих 
исказа у смислену целину; 

– разуме општи смисао и главне 
информације из текстова који се 
односе на одлуке, обећања, 
планове, намере и предвиђања у 
будућности; 

– размени неколико исказа у 
вези са обећањима, одлукама, 
плановима, намерама и 
предвиђањима у будућности; 

– саопшти планове, намере и 
предвиђања; 

– разуме општи смисао и главне 

/ наиболее высокий) Прости променљиви 
суперлатив (высочайший, красивейший...) 
Неодређеноколичински бројеви: много, 
немного... 
Прилошка одредба за правац изражена предлозима сквозь/ через с акузативом 
(сквозь тучи, через лес...) 
 
(Интер)културни садржаји: особености наше земље и Русије(културне, 
историјске, географске карактеристике, национална обележја и сл.); Знамените 
личности Србије и Русије. 

 
 
 
 
 
 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Давай встретимся у станции метро «Цветной бульвар». Ребята, приглашаю 
вас на экологическую пешеходную экскурсию. Сбор группы в 14.00 у главного 
входа. 
Сегодня я вас научу пользоваться дополнительной литературой. Давайте 
начнём! 
Для того чтобы сделать презентацию, достаточно просто открыть пауэр-
поинт. Теперь давайте займёмся созданием слайдов. Над созданием проекта 
вы будете работать совместно дома. Каждый из вас будет обсуждать 
задачи, делиться файлами. 
Мы просто попросили его присоединиться к нашей 
танцевальной группе. Он согласился. Сначала внимательно 
прочитайте текст, а потом ответьте на вопросы! 
Учитель сказал, что важно думать о здоровом питании и поэтому мы 
старались избегать фастфудов. 
Во второй половине урока класс делится на две команды и играет в разные 
игры: в футбол, в баскетбол или в волейбол. 
Друзья мои, приглашаю вас к себе на ужин. Не отказывайтесь, пожалуйста. 
Не съесть ли нам по мороженому? Предлагаю устроить вечеринку с 
мороженым в этот знойный летний день. 
 
Непроменљиве именице 
(метро, такси..) Именице 
pluralia tantum– люди, 
дети. 
Именице са суфиксима -ёнок, -онок. 
Заповедни начин. 
Одредбени прилози времена и количине 
Неодређеноколичински бројеви 
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информације из текстова који се 
односе на жеље, интересовања, 
потребе, осете и осећања; 

– размени неколико повезаних 
информација у вези са жељама, 
интересовањима, осетима и 
осећањима; 

– искаже и образложи жеље, 
интересовања, потребе, осете и 
осећања; 

– разуме краће низове исказа који 
описују просторне односе, 
оријентацију и правац кретања; 

– затражи и пружи обавештења 
о просторним односима, 
оријентацији и правцу 
кретања; 

– разуме једноставније текстове који се 
односе на дозволе, забране, 
упозорења, правила понашања и 
обавезе и реагује на њих; 

– размени неколико информација 
које се односе на дозволе, 
забране, упозорења, правила 
понашања и обавезе; 

– разуме општи смисао и главне 
информације из краћихтекстова 
који се односе на поседовање и 
припадање; 

– размени неколико краћих, 
везаних исказа који се односе на 
поседовање и припадање; 

разуме општи смисао и главне 
информације из краћихтекстова који 
се односе на изражавање допадања 

(несколько, мало, немного...) Упитни 
искази без упитне речи. Интонација. 
Упитне реченице са формалном негацијом (Ты не хочешь прийти к нам?) 
 
(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и 
реаговање на њих. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА 

И ЗАХВАЛНОСТИ 

Прошу вас следить за инструкциями. 
Вы не можете мне помочь? Прошу вас помочь мне! 
Попробуйте решить этот пример самостоятельно. Заполните пустые 
места, используя данные цифры: 1, 3, 5, 7. Чем различаются эти рисунки? 
Извините за опоздание, мы были у директора. 
Извини за опоздание, возникли срочные дела/ ужасны пробки на дорогах. 
Вы можете звонить по этому номеру. Звонок бесплатный. 
Можете звонить мне в любое время. Мама попросила нас с 
братиком помочь ей помыть полы. 
Кто-нибудь, помогите, человеку плохо! 
Нечего расскать. Мне не с кем 
посоветоваться. Обещай, что 
никому не скажешь. 
Тебе не повезло. Больше счастья 
в следующий раз. Мне хочется 
идти. Хочется уйти. 
В России заработала горячая линия по защите животных. 
Вот и закончился наш зимний проект! Хочется сказать огромное спасибо всем, 
кто активно участвовал. Хочется поделиться с вами своими успехами. 
Спасибо от всей 
души! Благодарю 
Вас за любовь! 
Спасибо за участие, мы с благодарностью принимаем вашу помощь. Спасибо 
за помощь в трудные моменты. Удачи! 
 
Заповедни начин 
Кратки придеви (Я согласен с вами...) 
Заменичке речи са постфиксом -нибудь 
Одричне заменице некого, нечего и заменички прилози 
негде, некуда, некогда, незачем) Конструкције мы с тобой, 
нас с тобой... 
Потенцијал за изражавање предлога, жеља (у простој реченици): Я хотела бы... 
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и недопадања; 

– размени неколико краћих, везаних 
исказа који се односе на 
изражавање допадања и 
недопадања и даје 
краткаобразложења; 

– разуме општи смисао и главне 
информације из краћихтекстова 
који се односе на изражавање 
мишљења; 

– тражи и саопшти мишљење, 
слагање/ неслагање и даје кратка 
образложења; 

– разуме краће низове исказа 
који се односе на количину, 
димензије и цене; 

размени информације у вези са 
количином, димензијама и ценама. 

Разлика у употреби предлога у српском и руском језику. 
 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и 
догађаји, честитања. 

 
 
 
 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

Придумайте и расскажите какую-нибудь забавную и смешную историю. 
Попробуй найти ответ среди похожих вопросов! 
Скажите, это пишется слитно или раздельно? 
Извините, я не расслышал, повторите 
ещё раз, пожалуйста! Я плохо говорю по-
русски, пожалуйста, говорите 
помедленнее. 
Повторите, пожалуйста, в каком вы номере проживаете, я не расслышал вас. 
Как найти файл, который скачали из Интернета, на компьютере?Что 
это за файлы? Это аудио-книги? Вы можете посетить наш сайт, а 
также наши страницы в социальных сетях. 
Скажите, пожалуйста, как 
приготовить пельмени? Срок 
годности продукта... 
Инструкция по применению... 
Принмайте таблетки за полчаса до еды с большим количеством жидкости. 
 
Заповедни начин. 
Упитне заменице (кто, что, какой, который) 
Присвојна упитна заменица Чей? Чья? Чьё? Чьи? 
Упитна заменичка конструкција Что за + акуз.? у значењу Какой + 
акуз.? (Что за файл? Какой файл?) Показне и одређене заменице тот, 
этот, сам, весь. 
 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације у складу са степеном 
формалности и ситуацијом. 

 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

Весной всё в природе 
зеленеет и цветёт. Я 
думаю, что мы 
ошибаемся. 
Мы живём в Москве с прошлого месяца, но мы неплохо знаем город. 
Утром Андрей спешит в школу. Отец едет на завод на 
машине. Лена идёт на почту. Туда он обычно летает на 
самолёте, а обратно – ездит на поезде. 
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Я встаю в 7 часов утра и заправляю постель. Иду мыться и завтракаю. После 
завтрака я одеваю школьную форму и иду в школу. В 14 часов возвращаюсь 
домой, а потом обедаю до 14.30. После этого немного отдыхаю. Я сам/а 
готовлю ужин. В 11 вечера я ложусь спать. 
Тебе идёт 
этот цвет. 
Идут 
занятия. 
Идёт дождь. 
Сегодня идёт «Спящая 
красавица». Веди себя 
хорошо! 
Куда вы нас ведёте? 
Преподователь 
ведёт занятие. Мне 
всегда 
везёт.(вести/везти). 
Он бегает по лесу. 
Я предпочитаю ездить на поездах. 
Андрей едет в спортклуб играть в шахматы. 
По радио сообщают о 
штормовых порывах ветра. 
Завтра надо усилить 
тренировки. 
Это компьютерная программа, которая 
помогает делать Карту слов. Говоришь ему 
одно и то же десять раз, а он не понимает. 
От тебя кофе не дождёшься. 
Зимой поздно рассветает и 
рано темнеет. Мне хочется 
чаю. Ей не хочется спать. 
Об этом много пишут. 
 
Партитативни генитив (стакан чая/чаю, кусок сахара/сахару) 
Разлике у употреби глаголског вида у руском и српском језику (рекомендовать – 
препоручивати/препоручити; доручковати – завтракать/позавтракать 
Разлике у употреби повратних глагола у руском и српском језику (играть – 
играти се отдыхать – одмарати се; 
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ошибаться – грешити, оставаться – остајати) 
Садашње време глагола са нерегуларном конјугацијом 
(есть, хотеть, бежать). Глаголи кретања. 
Предлошко-падежне конструкције са значењем друштва (Маша живёт у 
родителей. Вечером идём к друзьям в гости.) 
Одређене заменице: весь, каждый, всякий. 
Уопштеноличне 
реченице. 
Безличне 
реченице. 
Неодређеноличне реченице. 
 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и у ширем 
окружењу – наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања; традиција 
и обичаји; 

 

 

 
ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Рассвело. 
Нам не удалось 
встретиться. 
Оказалось, что они 
соседи. 
Мой папа брал меня 
на рыбалку. Мама 
вчера обняла меня. 
Летом мы купались в речке с друзьями, а зимой мы катались на 
санках. Мы играли в разные игры. Она мне очень понравилась. 
Концерт закончился в 
7 вечера. Анна 
приняла душ сегодня 
утром. Почему она 
плакала вчера? 
Почему ты 
опоздал? Бабушка 
приехала из 
деревни. 
Сергей вдруг встал и подошёл к окну. 
Отец накануне вечером приехал из командировки. 
Если бы ты учился хорошо, все были бы довольны. Я хотела бы танцевать 
История Санкт-Петербурга началась в 1703 году. В 1712 году в Санкт-
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Петебург из Москвы переехал весь царский двор и город стал новой столицей 
Российской империи. На трон взошёл старший сын Павла, внук Екатерины 
Великой − Александр I. Около 900 дней и ночей продолжалась блокада 
Ленинграда. Белград основали кельты. Затем им владели римляне, 
византийцы, авары, славяне. 
Христофор Колумб совершил четыре экспедиции в Новый свет. 
Учёный Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон химических 
элементов. 
С 1999 года Земфира выпустила шесть студийных альбомов. Земфира оказала 
большое влияние на творчество молодых групп. 
Милена Павлович Барили в Америке занималась коммерческим дизайном. 
. 
Безличне реченице. 
Прошло време глагола кретања с префиксом 
и без префикса. Прошло време глагола. 
Неодређеноличне 
реченице. 
Потенцијал. 
Прилози и прилошке одредбе за време. 
 
(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална открића; важније 
личности из прошлости; 

 

 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

В Белграде будут 
строить метро. Он 
скоро купит новый 
велосипед. 
Я пойду на прогулку, когда сделаю 
домашнюю работу. Они поедут за 
город на следующей неделе. 
В понедельник я уеду. 
Россия готовится к 
Олимпиаде в Сочи. Ты 
будешь смотреть сериал 
сегодня? 
У них в понедельник будет один или два 
урока русского языка? Я не буду с ним 
разговаривать на эту тему. 
Выпьешь со мной чашечку кофе? 
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Завтра я приеду в аэропорт, куплю билет, выпью чашечку 
чая в кафе и полечу в Москву. Я посмотрю фильм сегодня 
вечером. 
Надя будет учиться играть на гитаре. 
К концу сентября она будет здесь 
жить уже 7 лет. Завтра в 6 вечера она 
будет играть в компьютерные игры. 
Компания построит новый гостиничный комплекс в Москве. 
Я напишу тебе письмо сегодня вечером. Я буду писать 
тебе письма каждый день. В это время на следующей 
неделе я буду загорать на Ялте. 
Я похудею за 5 
месяцев на 20кг. Мне 
придётся много 
работать. 
Я не буду этого делать. Я помогу тебе. Не 
закроешь ли дверь? Если я нарисую картину, 
я дам её тебе. 
 
Будуће време. 
Префиксални 
глаголи кретања. 
Безличне реченице. 
Неодређеноличне реченице. 
Прилошке одредбе за време (Он уже уехал. Скоро будет темно. Мы уедем в 
деревню на лето. На следующей неделе мы поедем в Белград.) 
 
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном 
формалности и ситуацијом; традиција и обичаји. 

 
 
 
 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

Что с тобой? У меня палец болит, я упал вчера на тренировке. Давай я 
посмотрю. Это очень больно, наверное. Что с Олей? Её укусила собака, она в 
больнице. Мы вызвали скорую помощь. 
Завтра у меня олимпиада по математике. Я очень волнуюсь. 
Не волнуйся! Всё будет хорошо! Можно я попробую твоё 
пирожное? Моё совсем невкусное. 
Мой компот такой невскусный. 
Друзья меня очень обидели вчера. Они сказали мне, что не будут со мной 
больше дружить. Мне очень трудно. Я очень плохо себя чувствую. 
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Я себя сегодня прекрасно чувствую! У меня родилась сестрёнка! 
Я очень довольна своим братом. Он сегодня занял первое место 
в соревновании по баскетболу. Я всегда интересовалась модой и 
одеждой. 
Я рада, что мы справились сегодня с контрольной по 
математике. Молодцы! Мне нужно вовремя прийти. 
 
Заповедни начин. 
Модални глагол 
чувствовать себя. Глаголи 
интересоваться, 
увлекаться чем. Кратки 
придеви (рад, доволен, 
способен...) Узвик Молодец! 
Молодцы! 
Безличне реченице с предикативима можно, 
нужно, трудно, плохо. Прилози за начин: 
плохо, хорошо, прекрасно. 
 
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; интересовања, хоби, забава, 
разонода, спорт и рекреација. 

 
 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Давай встретимся у входа в музей! 
Вы не скажете, где находится Большой тетатр? Да, конечно. Идите прямо, 
когда дойдёте до банка, поверните налево в переулок. Пройдите ещё двести 
метров и с правой стороны вы увидите театр. 
Я живу недалеко от школы. 
Наш дом небольшой: из маленькой прихожей дверь справа ведёт в гостиную, 
дверь слева − в ванную. Из гостиной входим в кухню-столовую. Рядом с кухней-
столовой − детская комната и спальня. 
Над диваном в нашей гостиной висит картина. 
Под столом спит кошка. Мы перешли улицу, когда 
загорелся зелёный свет на светофоре. 
Ребёнок часто сам ходил 
через лес. Напротив моей 
школы − книжный магазин. 
Белград расположен на двух реках: Саве и Дунае. У крепости Калемегдан река 
Сава впадает в Дунай. 
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Предлошко-падежне конструкције за изражавање места и правца (за 
дверью, у входа, в Дунай, на двух реках...). Прилози за место и правац. 
Глаголи кретања са префиксом и без префикса. 
 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места; географске 
карактеристике наше земље и земаља говорног подручја циљног језика. 

 
 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

Ты должен извиниться другу, потому что 
это было очень дерзко. Не надо так себя 
вести! 
По газонам ходить нельзя! 
Можно сесть рядом с вами? Можно, конечно. 
Нет, нельзя, к сожалению. Можно 
воспользоваться твоим мобильником, 
пожалуйста? 
Вы должны отключить свои 
мобильники на уроке. Мы должны 
носить школьную форму. 
Он не может прийти, потому что у 
него много работы. Осторожно! 
Двери закрываются! 
Животных кормить 
запрещено! Курить 
запрещено! 
Правительство доложно заботиться о бездомных. 
 
Заповедни начин. 
Безличне модалне реченице с предикативима 
можно, нельзя, надо, нужно. Модална конструкција 
с речима должен/должна/должны. 
Управни и неуправни говор. Везници у неуправном говору: потому что, что, 
чтобы, где, когда... 
 
(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; 
значење знакова и симбола. 

 
 
 
 

Это мой друг. А это − друг 
моего брата. У моего папы 
есть своя фирма. 
Этот дом всегда принадлежал моей семье. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

Вы нам должны ещё одну книгу, она у вас. Да, я принесу 
её на следующей неделе. Он должен мне ещё 200 
динаров. 
Чья это машина? Твоя? Нет, не моя, а моего брата. 
 
Питања с присвојном упитном заменицом Чей. 
Конструкције за изражавање 
посесивности. Општа и 
посебна негација. 
Присвојне заменице. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
 
(Интер)културни садржаји: однос према својој и туђој имовини. 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

Мне очень нравится это платье, оно на 
тебе так хорошо сидит. Мне не очень 
понравился обед. Невкусный. 
Мы сдали все экзамены. Нам так повезло! 
Когда у меня есть свободное время, я люблю ходить в кино. 
Мне нравится смотреть в интернете фильмы, слушать музыку. Вчера я 
скачал/ скачала из интернета новую песню ДДТ. 
Я обожаю летние виды спорта. 
Мой любимый спорт – теннис. Мне 
интересно смотреть теннис. Мне не очень 
нравится этот новый сериал. 
Мой любимый герой из мультфильмов − крокодил Гена. 
 
Глаголи заниматься, интересоваться (чем). 
Безлична конструкција с 
предикативима Мне интересно... 
Безлична употреба глагола нравиться. 
Општа и посебна негација. 
 
(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, филм, 
спорт; метафоричка употреба језика/идиоми. 

 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

Я согласен. Я тоже. Нет, я не 
согласен. Я тоже. Отличная 
идея! 
Я думаю, что в школах нужны мобильники. На уроке их можно использовать. 
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МИШЉЕЊА Что ты думаешь на эту тему? Пожалуйста, расскажи мне об этой книге. Что 
ты думаешь о поведении главного героя? 
Как тебе кажется, кто 
выиграет? Ты веришь в 
эти сказки? 
 
Кратки облици придева 
согласен. Безличне 
реченице: Мне 
кажется. Садашње 
време. 
 
(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у 
комуникацији са вршњацима и одраслима; метафоричка употреба 
језика/идиоми. 

 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 
БРОЈЕВА И ЦЕНА 

Это в десяти минутах езды/ ходьбы отсюда. 
Он купил батон хлеба, два пакета молока, банку 
джема и плитку шоколада. Эта куртка в два раза 
дороже моей. 
Сколько сахара тебе положить в чай? Две 
ложечки, пожалуйста. Сколько весят 
яблоки? Полтора килограмма. 
Сколько стоят яблоки? 100 
рублей за килограмм. Сколько 
стоит билет на одну поездку? 45 
рублей. 
Никто из моих близких друзей не выиграл на соревновании. 
 
Основни бројеви преко 1000. 
Употреба бројних именица тысяча, миллион, половина. 
Неодређеноколичински бројеви много, мало, несколько уз 
генитив множине именица. Редни бројеви преко 10. 
Питања са Сколько. 
Разломачки број полтора. 
 
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ОСМИ 
34 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– бира одговарајући прибор, материјал, 
технику, уређај и апликативни програм за 
изражавање идеја, имагинације, емоција, 
ставова и порука; 

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

– примењује знања о елементима и 
принципима компоновања у стваралачком 
раду и свакодневном животу; 

– реализује једноставне ликовне пројекте, 
самостално и у сарадњи са другима; 

– дискутује аргументовано о својим и 
радовима других уважавајући 
различита мишљења; 

– прави презентације усклађујући слику и 
текст и приказујући кључне податке и 
визуелне информације; 

– тумачи садржаје одабраних уметничких 
дела и одабрану визуелну метафорику; 

– разговара о значају културне баштине за 
лични развој, развој туризма и очување 
културног идентитета земље. 

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

 
НАСЛЕЂЕ 

Културна баштина (значај, заштита и промоција наслеђа). 
Најзначајнија уметничка остварења и уметници, локалитети и 
споменици на територији Србије и у свету. 

 
 

КОМУНИКАЦИЈА 

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

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку 
умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и 
одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 
ОСМИ 
34 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– повеже различите видове музичког 
изражавања садруштвено- историјским 
амбијентом у коме су настали; 

– уочи основне карактеристике музичког 
стваралаштва у роматизму, 
импресионизму и савременом добу; 

– препознаје националне игре у делима 
уметничке музике; 

– наведе изражајна средстава музичке 
уметности карактеристична за период 
романтизма, импресионизма и савременог 
доба; 

– разликује музичке форме романтизма, 
импресионизма и савременог доба; 

– идентификује репрезентативне музичке 
примере најзначајнијих представника 
романтизма, импресионизма и савременог 
доба; 

– идентификује елементе музике ранијих епоха 
као инспирацију у музици савременог доба; 

– препозна врсту дувачких инструмента по 
изгледу и звуку; 

– опише начин добијања тона код дувачких 
инструмената; 

– препозна инструмент или групу према 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Романтизам 
Програмска и апсолутна музика Соло 
песма 
Kлавирска минијатура 
Националне и стилизоване игре (полка, мазурка, чардаш, казачок, 
сиртаки, валцер, танго...) 
Музичко-сценска дела 
Сметана, Дворжак, Шопен, Лист, Шуберт, Шуман, Паганини, Верди, 
Пучини, Росини, Чајковски, Бородин, Мусоргски, Мокрањац 
Импресионизам Равел, Дебиси 
Савремено доба 
Жанрови: Џез, популарна музика, апстрактна музика. 
Импровизација (појам) 
Стравински, Прокофјев, 
Коњовић, Константин Бабић, Вера Миланковић 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ Дувачки инструменти 

 
 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и инструмeната. 
Слушање световне и духовне музике романтизма, 
импресионизма и савременог доба. 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 
кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa. 
Слушање дела традиционалне народне музике. 
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врсти композиције у оквиру датог 
музичког стила; 

– објасни како је музика повезана са другим 
уметностима и областима ван уметности 
(музика и религија; технологија записивања, 
штампања нота; извођачке итехничке 
могућности инструмената; 

– изводи музичке примере користећи глас, 
покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 
музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 
пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање 
музичке целине глaсoм, инструмeнтом 
или пoкрeтом; 

– учествује у креирању и реализацији 
шкoлских прирeдби, догађаја и 
пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глума, писана или говорна 
реч, ликовна уметност); 

– примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у комуникацији 
и заједничком музицирању; 

– се понаша у складу са правилима 
музичког бонтона у различитим 
музичким приликама; 

– критички просуђује утицај музике на здравље; 
– користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење и 
стваралаштво. 

 
 
 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста (солмизацијом) 
самостално и у групи. 
Пeвaње пeсама у мешовитим тактовима (7/8, 5/8 ) пo слуху. 
Певање песама у комбинацији са плесним покретом. 
Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и умeтничких 
композиција нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на 
другим инструментима. 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 
Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и 
мелодијских репрезентативних примера (oдломака/тема) у стилу 
музике романтизма, импресионизма и савременог доба. 

 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Импровизација 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. 
Крeирaњe ритмичке прaтњe. 
Реконструкција музичких догађаја у стилу романтизма, 
импресионизма и савремене музике. 
Израда дувачких инструмената од доступних материјала. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ИСТОРИЈА 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 
савремене историје на временској ленти; 

– уочи динамику различитих историјских 
појава и промена на историјској карти; 

– пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу њихове сазнајне 
вредности; 

– анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о истој 
историјској појави или догађају, 
анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских 
догађаја, појава и процеса на конкретним 
примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, 
процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група у историјском периоду 
савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском 
контексту; 

– уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске државности; 

– изведе закључак о повезаности 

 
 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода од завршетка Првог светског рата до 
наших дана. 
Историјски извори за изучавање периода од завршетка Првог 
светског рата до наших дана и њихова сазнајна вредност 
(материјални, писани, аудио, визуелни, усмена сведочанства, 
дигитални). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ 
НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У  ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА 

Последице Великог рата (демографски и материјални губици, 
одраз рата у друштвеном и културном животу, Мировна 
конференција у Паризу – нова карта Европе и света). 
Револуције у Русији и Европи (узроци, ток и последице). 
Стварање југословенске државе (југословенска идеја, процес и 
носиоци уједињења, међународно признање и границе). 
Политичке и друштвено-економске прилике у Европи и свету 
(либералне демократије, тоталитарне идеологије, економске 
кризе; култура, наука и уметност, свакодневни живот). 
Југословенска краљевина (простор, становништво и друштво; 
конституисање државе, политички живот; међународни положај; 
економске прилике; култура, улога двора; национално и верско 
питање). 
Истакнуте личности: Николај II Романов, Владимир Иљич Лењин, 
Роза Луксембург, Александар Флеминг, Пабло Пикасо, Волт Дизни, 
Чарли Чаплин, Сергеј Ејзенштајн, Бенито Мусолини, Адолф 
Хитлер, Јосиф Стаљин, Френклин Рузвелт, Александар 
I, Марија, Петар II и Павле Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан 
Радић, Милан Стојадиновић, Драгиша Цветковић, Влатко Мачек, 
Слободан Јовановић, Милутин Миланковић, Исидора Секулић, 
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националне историје са регионалном и 
светском, на основу датих примера; 

– образложи утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике 
тоталитарнихидеологија и наводи њихове 
последице у историјском и савременом 
контексту; 

– препозна,на примерима из савремене 
историје, важност поштовањаљудских 
права; 

– наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој равноправности 
утицале на савремене политичке прилике 
и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених група 
у историјском периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно-
технолошког развоја на промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено-
економских система на свакодневни живот 
људи, анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне интеракције, и 
сарадња различитих етничких и социјалних 
група утицали на политички, друштвени и 
привредни живот; 

– наведе примере утицаја спортских и 
уметничких достигнућа на обликовање 
савременог друштва; 

– идентификује узроке, елементе и 
последице историјских сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције 
конфликата; 

– објасни значење појмова геноцид и Холокауст; 
– изведе закључке о узроцима, току и 

Ксенија Атанасијевић, Милена Павловић Барили, Иван 
Мештровић. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

Свет у рату – узроци, међународне кризе, сукоби и освајачка 
политика тоталитарних држава; почетак и ток рата, зараћене 
стране, савезништва, фронтови, најважније операције, нови 
начини ратовања; ратна свакодневица; страдање цивила и ратни 
злочини; крај рата, победа антифашистичке коалиције. 
Југославија и српски народ у рату – улазак у рат, војни пораз, 
окупација, подела, квислиншке творевине; геноцид и злочини; 
устанак, антифашистичка борба и грађански рат; војне операције, 
живот у рату. 
Последице рата – људски и материјални губици; демографске и 
друштвене промене, миграције; уништавање културног 
наслеђа; суђења за ратне злочине; стварање ОУН. 
Истакнуте личности: Френклин Рузвелт, Винстон Черчил, 
Јосиф Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито Мусолини, цар 
Хирохито, Франциско Франко, Мао Цедунг, Ана Франк, Петар II 
Карађорђевић, Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз, Милан Недић, 
Анте Павелић, Диана Будисављевић. 

 
 
 
 
 
 

СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ 
НАРОД УЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 
ХЛАДНОГ РАТА 

Свет после Другог светског рата – блоковска подела, трка у 
наоружању, глобална димензија хладног рата, ратна жаришта 
и кризе, деколонизација, европске интеграције, покрети 
еманципације – покрети за женска и мањинска права, антиратни 
и антирасни покрети; научна достигнућа, освајање свемира, 
медији, популарна култура. 
Југославија и српски народ после Другог светског рата – 
изградња новог државног и друштвеног уређења, једнопартијски 
систем, однос власти према политичким противницима, 
међународни положај, економске и културне прилике, 
самоуправљање, несврстаност; свакодневица, популарна 
култура, нове тенденције у култури. 
Истакнуте личности: Џон Кенеди, Никита Хрушчов, Махатма 
Ганди, Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс, Нелсон Мандела, Голда 
Меир, Енди Ворхол, Јосип Броз, Александар Ранковић, Милован 
Ђилас, Иво Андрић, Милош Црњански, Александар Петровић, 
Мира Траиловић, Душан Ковачевић. 
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последицама ратова условљених 
распадом СФРЈ користећи изворе 
различитог порекла и сазнајне вредности; 

– изрази ставове, засноване на 
историјским аргументима, уважавајући 
мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља 
манипулацији; 

– критички се односи према информацијама из 
медија користећи се историјским знањима и 
вештинама; 

– анализира историјске догађаје и појаве на 
основу доступног аудио-визуелног 
изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује резултате 
истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури, 
користећи ИКТ; 

– образложи смисао неговања сећања на 
важне догађаје и личности из историје 
савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у локалној 
средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школскихактивности 
везаних за развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос према културно-
историјском наслеђу сопственог и других 
народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и појава 
у књижевним и уметничким делима; 

– препозна историјску димензију 
политичких, културних и технолошких 
промена у савременом свету и 
Републици Србији. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКA 
ДРЖАВА И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА 

Свет после хладног рата – пад Берлинског зида; слом 
комунизма у Европи, распад СССР-а, нова политичка карта 
Европе, стварање Европске уније, доминација САД, локални 
конфликти и интервенције великих сила, процеси 
глобализације, Четврта 
индустријска револуција (дигитални медији, интернет, друштвене 
мреже и мобилна телефонија), претња тероризма, миграције, 
савремени културни покрети. 
Српски народ на крају 20. и почетком 21. века – криза СФРЈ 
80-тих година, међунационалне тензије, увођење 
вишестраначког политичког система, распад СФРЈ, грађански рат 
и стварање нових држава, интернационализација сукоба и 
међународне интервенције, економске прилике и свакодневни 
живот, ратни злочини, страдање цивилног становништва, 
разарање културног наслеђа, НАТО агресија на СРЈ, последице 
ратова, политичке промене 2000. године, Република Србија као 
самостална држава, 
питање статуса Косова и Метохије, односи у региону, српски 
народ у дијаспори и региону, процес придруживања Европској 
унији, култура и спорт. 
Истакнуте личности: Роналд Реган, Михаил Горбачов, Маргарет 
Тачер, Бил Гејтс, Владимир Путин, Ангела Меркел, Слободан 
Милошевић, Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић, Зоран Ђинђић, 
Војислав Коштуница. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГЕОГРАФИЈА 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, 
демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и 
глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 
патриотизма 
ОСМИ 
68 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној средини; 

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

– одреди географски положај Србије и 
доведе га у везуса историјско-
географским развојем; 

– анализира карактеристике граница и 
пограничних крајева Србије; 

– опише узроке и последице геотектонских 
процеса на територији Србије; 

– класификује облике рељефа на територији 
Србије и именује репрезентативне; 

– анализира утицај климатских фактора и 
климатских елемената на климу Србије; 

– класификује и описује својства водних 
објеката користећи карту Србије; 

– наводи начине коришћења вода Србије; 
– препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и 
адекватно реагује у случају природних 
непогода; 

– доведи у везу распрострањеност биљних и 
животињских врста и физичко-географске 
карактеристике простора; 

– објашњава популациону динамику 
становништва Србије: кретање броја 

 
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 
ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

Југоисточна Европа, интеграциони и дезинтеграциони процеси. 
Географски положај Србије. 
Историјско-географски развој Србије. Симболи 
Србије. 
Границе и проблеми пограничних крајева. 

 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

Геотектонски процеси на територији Србије. 
Сеизмизам Србије. 
Тектонски облици рељефа. 
Падински процеси и рељеф настао деловањем воде. 
Рељеф настао деловањем леда, ветра и човека. 
Утицаји ерозивних и акумулативних процеса на човека. 
Климатски фактори и елементи. 
Климатске области у Србији. Подземне 
воде Србије. 
Реке Србије. 
Језера Србије. 
Заштита вода и заштита од вода. 
Земљишта Србије. 
Распрострањеност биљног и животињског света. 

 
ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

Кретање броја становника и њихов просторни размештај. 
Природно кретање. 
Миграциони процеси. Структуре становништва. Демографски 
проблеми и популациона политика. 
Прва насеља у Србији. Село и 
рурални процеси. Градови. 
Урбанизација и проблеми урбаног развоја. 
Београд. 
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становника, природни прираштај и 
миграције; 

– изводи закључке о утицају популационе 
динамике на структуре становништва у нашој 
земљи; 

– изводи закључке о важности предузимања 
мера популационе политике; 

– израђује и анализира графичке приказе 
структурастановништва; 

– објашњава утицај природних и друштвених 
фактора на настанак, развој и трансформацију 
насеља у нашој земљи; 

– уз помоћ карте Србије и других извора 
информација анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај 
привредних делатности у нашој земљи; 

– доводи у везу размештај привредних 
делатности саквалитетом животне средине у 
нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и коришћења 
различитих извора енергије на квалитет 
животне средине; 

– описује репрезентативне објекте природне и 
културне баштине и означава их на карти; 

– процењује важност очувања природне и 
културне баштине Србије; 

– објашњава утицај историјских и 
савремених миграција на размештај Срба 
у свету. 

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

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 
БАШТИНА СРБИЈЕ 

Природна баштина Србије. Културна 
баштина Србије. 
Светска баштина под заштитом Унескоа у Србији. 

 
ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски положај завичаја. 
Природне карактеристике. 
Друштвене карактеристике. 

 
СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

Срби у Црној Гори. 
Срби у БиХ − Република Српска. Срби у 
Хрватској. 
Срби у осталим суседним државама. Срби у дијаспори. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– повезује физичке величине које описују 
осцилације и таласе; 

– описује карактеристике звука, ултразвукa и 
инфразвукa и наводи примере примене 
ултразвука; 

– анализира примере одбијања и преламања 
светлости, тоталне рефлексије (огледала, 
сочива) и користи лупу и микроскоп; 

– демонстрира и објасни: осциловање 
куглице клатна и тела обешеног о опругу, 
осциловање жица и ваздушних стубова; 

– демонстрира и објасни: појаву сенке, 
функционисање ока и корекцију вида; 

– примењује превентивне мере заштите од 
буке и од прекомерног излагања Сунчевом 
зрачењу; 

– демонстрира узајамно деловање 
наелектрисаних тела и објасни од чега оно 
зависи; 

– прикаже и опише електрично поље, 
израчуна силу којомпоље делује на 
наелектрисање и повеже електрични напон 
и јачину електричног поља; 

– објасни провођење струје кроз метале, 
течности и гасове и упореди отпорности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ 

Осцилаторно кретање (осциловање тела обешеног о опругу, 
осциловање куглице клатна). Појмови и величине којима се 
описује осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција). 
Закон о одржању механичке енергије при осциловању тела. 
Механички таласи. Основни параметри којима се описује таласно 
кретање (таласна дужина, фреквенција, брзина). 
Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција. 
Демонстрациони огледи. 
Осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу (у ваздуху 
и у течности). Осциловање жица и ваздушних стубова (ксилофон, 
различите затегнуте жице, једнаке стаклене флаше са различитим 
нивоима воде). Одакле долази звук (гумено црево са два левка, 
канап и две пластичне чаше...). Таласи (таласна машина или када). 
Демонстрација звучне резонанције променом висине ваздушног 
стуба (дужа стаклена цев са водом) 
Лабораторијска вежба 
1. Мерење периода осциловања клатна или периода 
осциловања тега на опрузи 
2. Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког 
клатна 

 
 
 
 
 
 

Карактеристике светлости. Праволинијско простирање светлости 
(сенка и полусенка, помрачење Сунца и Месеца). 
Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала и конструкција 
ликова предмета. 
Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања и 
закон преламања светлости. Тотална рефлексија. 
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металних проводника на основу њихових 
карактеристика; 

– наводи и користи различите изворе 
електричне струје (ЕМS) и зна да их разврста 
ради рециклаже; 

– познаје основне елементе електричног кола и 
уме да их повеже, изабере одговарајући 
опсег мерног инструмента и мери јачину 
струје и напон, одређује вредност отпорности 
редно и паралелно везаних отпорника и 
резултате прикаже табеларно и графички; 

– описује ефекте који се испољавају при 
протицању електричне струје; 

– описује узајамно деловање два паралелна 
проводника са струјом, деловање магнетног 
поља на струјни проводник и принцип рада 
електромагнета и електромотора; 

– објасни принцип рада компаса и природу 
Земљиног магнетног поља; 

– користи компас и апликације за 
паметне телефона за оријентацију у 
природи; 

– препозна основна својства наизменичне 
струје, израчуна потрошњу електричне 
енергије у домаћинству и да се придржава 
основних правила безбедности при 
коришћењу електричних уређаја у 
свакодневном животу; 
– решава квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке из сваке наведене области; 
– објасни структуру атомског језгра и нуклеарне 

силе; 
– опише радиоактивност, врсте зрачења, 
радиоактивне изотопе, познаје њихово 
дејство, примену и мере заштите; 
– разликује фисију и фузију и наводи могућности 

њихове примене. 

 
 
 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

Преламање светлости кроз призму и сочива. Одређивање 
положаја ликова код сочива. Оптички инструменти. Лупа и 
микроскоп. 
Демонстрациони огледи. 
Сенке. Хартлијева плоча за илустровање закона о одбијању и 
преламању светлости. Преламање светлости (штапић делимично 
уроњен у чашу с водом, новчић у чаши са водом и испод ње). 
Преламање беле светлости при пролазу кроз призму. Преламање 
светлости кроз сочиво, око и корекција вида (оптичка клупа, 
геометријска оптика на магнетној табли, стаклена флаша са водом 
као сочиво). Лупа и микроскоп. 
Лабораторијске вежбе 
1. Провера закона одбијања светлости коришћењем равног 
огледала. 

Одређивање жижне даљине сабирног сочива. 

 
 
 
 
 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

Наелектрисавање тела. Елементарна количина наелектрисања. 
Закон о одржању количине наелектрисања. Узајмно деловање 
наелектрисаних тела. Кулонов закон. 
Електрично поље (линије сила, хомогено и нехомогено поље). Рад 
силе електричног поља. Напон. Веза напона и јачине хомогеног 
електричног поља. Електричне појаве у атмосфери. 
Демонстрациони огледи. 
Наелектрисавање чврстих изолатора и проводника. Електрофор, 
електрично клатно и електроскоп. Линије сила електричног поља 
(перјанице, гриз у рицинусовом уљу и јаком електричном пољу). 
Фарадејев кавез. Антистатичке подлоге. Инфлуентна машина. 
Мехури сапунице у електричном пољу. Модел громобрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електрична струја (једносмерна, наизменична). Услови за 
настајање електричне струје и извори струје (EMS). Мерење 
електричне струје и напона. 
Електрична отпорност проводника. Проводници и изолатори. 
Омов закон за део струјног кола. Рад и снага електричне струје. 
Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело струјно коло. Везивање 
отпорника. 
Електрична струја у течностима и гасовима. 
Мере заштите од електричне струје (жива бића, објекти и 
електрични уређаји). 
Демонстрациони огледи. 
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ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

Демонстрациони амперметар у струјном колу. Регулисање 
електричне струје у колу реостатом и потенциометром. Графитна 
мина (оловке) као потенциометар. Мерење електричне 
отпорности омметром. Загревање проводника при протицању 
електричне струје. Протицање електричне струје у воденом 
раствору кухињске соли. Лимун као батерија. Пражњење у 
Гајслеровим цевима помоћу Теслиног трансформатора. 
Лабораторијске вежбе 
1. Зависност електричне струје од напона на отпорнику (таблични 
и графички приказ зависности). 
2. Одређивање електричне отпорности отпорника у колу помоћу 
амперметра и волтметра. 
3. Мерење електричне струје и напона у колу са серијски и 
паралелно повезаним отпорницима и одређивање 
еквивалентне отпорности. 

 
 
 
 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље. 
Магнетно поље електричне струје. Дејство магнетног поља на 
струјни проводник. 
Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о 
електромагнетним појавама и њиховој примени. 
Демонстрациони огледи. 
Линије сила магнетног поља потковичастог магнета и магнетне 
шипке. Магнетна игла и школски компас. Ерстедов оглед. 
Електромагнет. Узајамно деловање два паралелна проводника 
кроз које протиче струја. 

 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 
НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

Структура атома (језгро, електронски омотач). Нуклеарне силе. 
Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа, бета 
и гама зраци) и њихово дејство на биљни и животињски свет. 
Заштита од радиоактивног зрачења. 
Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија. Примена нуклеарне 
енергије и радиоактивног зрачења. 
Демонстрациони оглед. 
Детекција присуства радиоактивног зрачења. (школски Гајгер- 
Милеров бројач) 
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ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 

Значај физике за развој других природних наука 
Допринос физике развоју савремене медицине (ултразвук, ЕКГ, 
скенер, магнетна резонанција, Гама нож…) 
Физика и савремене технологије (интернет, мобилна телефонија, 
даљинско управљање, нанофизика. ) 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– примени Талесову теорему у геометријским 
задацима и реалном контексту; 

– примени сличност троуглова у 
геометријским задацима и реалном 
контексту; 

– анализира односе тачака, правих и равни у 
простору и запише те односе математичким 
писмом; 

– представља цртежом односе геометријских 
објеката у равни и простору и користи их 
приликом решавања задатака; 

– уочи правоугли троугао у простору и 
примени Питагорину теорему у 
геометријским задацима и реалном 
контексту; 

– реши линеарну једначину, неједначину и 
систем линеарних једначина са две 
непознате; 

– реши реалне проблеме користећи линеарну 
једначину, неједначину или систем 
линеарних једначина са две непознате; 

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

 
СЛИЧНОСТ 

Пропорционалне величине. Талесова 
теорема. 
Сличност троуглова. Примене 
сличности. 

 
 

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

Однос тачке и праве, тачке и равни. Односи правих; мимоилазне 
праве. Односи праве и равни, нормала на раван, растојање тачке 
од равни. Односи две равни. 
Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи и праве). Угао 
између праве и равни. 
Полиедар. 

 
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ 

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

 
ПРИЗМА 

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

 
ПИРАМИДА 

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

 
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција (y = kx + n). График линеарне функције; нула и 
знак функције, монотоност. Имплицитни облик задавања линеарне 
функције. Цртање и читање графика линеарних функција. 
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– израчуна површину и запремину ваљка, купе и 
лопте; 

– примени обрасце за површину и 
запремину тела у реалним ситуацијама; 

– нацрта и анализира график линеарне функције; 
– учествује у избору истраживачког пројекта и 

начина рада. 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

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

ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка. Површина и 
запремина правог ваљка 
Купа и њени елементи. Мрежа купе. Површина и запремина праве 
купе. 
Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и равни. Површина 
и запремина лопте 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– повеже грађу ћелијских органела са 
њиховом улогом у метаболизму ћелије; 
– повеже однос површине и запремине 
ћелије и тела са начином обављања основних 
животних функција; 
– идентификује регулаторне механизме у 

одржавању хомеостазе; 
– илуструје примерима везу између 
физиолошких одговора живих бића и промена 
у спољашњој средини; 
– oдговорно се односи према свом здрављу; 
– изрази критички став према медијским 
садржајима који се баве здравим стиловима 
живота; 
– повеже промене настале у пубертету са 

деловањем хормона; 
– идентификује поремећаје у раду органа 
и система органа изазваних нездравим 
начином живота; 
– доведе у везу промене животних услова са 
еволуцијом живота на планети; 
– истражи давно нестале екосистеме; 
– повеже промене које се догађају 
организму токомживотног циклуса са 
активностима гена; 
– повеже промене наследног материјала са 
настанком нових врста путем природне 
селекције; 

 
 
 
 
 
 
 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

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

 
 
 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Резултати стандардних лабораторијских анализа крви и урина. 
Биолошки смисао адолесценције (родни и полни идентитет у 
контексту хормонске активности и индивидуалне генетичке 
варијабилности). 
Заштита од полно преносивих болести контрацепција. 
Одговорност за сопствено здравље. 

 
 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ  
ЖИВОТА 

„Календар живота“, еволуција различитих група организама кроз 
геолошка доба и велика изумирања. 
Значај алги (цијанобактерија) и биљака за продукцију О2 и 
озонског омотача, као заштита од УВ зрака, и услов за развој 
осталих живих бића. 
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– установи узрочно-последичну везу 
између губитaка врста у екосистему и 
негативних последица у преносу супстанце и 
енергије у мрежама исхране; 
– критички процени последице људских 

делатности у односу на расположиве ресурсе 
на Земљи; 

– повеже утицај еколошких чинилаца са 
распоредом карактеристичних врста које 
насељавају простор Србије; 
– истражи присуство инвазивних врста у 
својој околини и вероватне путеве 
насељавања; 
– истражи разлоге губитка биодиверзитета на 

локалном подручју. 

Строматолити. 
Излазак из воде на копно. 

 
НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

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

 
 
 
 
 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

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

ХЕМИЈА 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и супстанцама, и 
показује одговоран однос према здрављу 
и животној средини; 

– изведе експеримент према датом упутству, 
табеларно и графички прикаже податке, 
формулише објашњења и изведе закључке; 

– наведе заступљеност метала и 
неметала, неорганских и органских 
једињења у живој и неживој природи; 

– испита и опише физичка својства метала и 
неметала, и повеже их с њиховом практичном 
применом; 

– испита и опише хемијска својства метала и 
неметала, и објасни их на основу структуре 
атома и положаја елемената у Периодном 
систему; 

– напише формуле и именује оксиде, киселине, 
базе и соли; 

– испита, опише и објасни својства оксида, 
неорганских киселина, база и соли, препозна 
на основу формуле или назива представнике 
ових једињења у свакодневном животу и 
повеже њихова својства са практичном 

 
 
 
 
 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 
ХИДРОКСИДИ 

Метали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства метала. 
Алкални и земноалкални метали. 
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, њихове легуре и 
практична примена. 
Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; реакција MgO и CaO са водом и 
испитивање својстава насталог раствора помоћу лакмус- хартије; 
испитивање електропроводљивости раствора натријум- 
хидроксида. 
Лабораторијска вежба I: испитивање физичких својстава метала; 
реакција метала са киселинама. 

 
 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И 
КИСЕЛИНЕ 

Неметали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства неметала. 
Халогени елементи, 
сумпор, азот, фосфор и угљеник. 
Оксиди неметала и киселине, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање сумпор(IV) -оксида и испитивање његових својстава; 
разблаживање концентроване сумпорне киселине; добијање 
угљеник(IV)-оксида и испитивање његових својстава; 
испитивање електропроводљивости дестиловане воде и 
хлороводоничне киселине; 
доказивање базних својстава воденог раствора амонијака. 
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применом; 
– напише и тумачи једначине хемијских 

реакција метала и неметала; 
– разликује својства неорганских и 

органских супстанци и објашњава 
разлику на основу њихових структура; 

– препозна физичке и хемијске промене 
неорганских и органских супстанци у 
окружењу, и представи хемијске промене 
хемијским једначинама; 

– напише формуле и именује представнике 
класа органских једињења имајући у 
виду структурну изомерију; 

– разликује органске супстанце са аспекта 
чиста супстанца и смеша, величина 
молекула, структура, порекло и то повезује са 
њиховом улогом и применом; 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 
својства 

– представника класа органских једињења и 
повеже својства једињења са њиховом 
практичном применом; 

– објасни и хемијским једначинама представи 
хемијске промене карактеристичне за 
поједине класе органских једињења; 

– опише физичка својства: агрегатно стање и 
растворљивост масти и уља, угљених хидрата, 
протеина и растворљивост витамина; 

– опише основу структуре молекула који чине 
масти и уља, угљене хидрате и протеине; 

– објасни сапонификацију триацилглицерола и 
хидрогенизацију незасићених 
триацилглицерола, наведе производе 
хидролизе дисахарида и полисахарида и 
опише услове под којима долази до 
денатурације протеина; 

– наведе заступљеност у природи и улогe масти 
и уља, угљених хидрата, протеина и витамина 

Лабораторијска вежба II: 
испитивање физичких својстава неметала. 
Лабораторијска вежба III: 
доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус- 
хартије. 

 
 
 
 
 
 
 

СОЛИ 

Добијање соли. 
Формуле соли и називи. Дисоцијација соли. 
Физичка и хемијска својства соли. 
Примена соли. 
Демонстрациони огледи: 
реакција неутрализације хлороводоничне киселине и раствора 
натријум-хидроксида; 
реакција између метала и киселине; хемијске реакције соли: 
између калцијум-карбоната и хлороводоничне киселине, 
раствора гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида, раствора 
сребро- нитрата и натријум-хлорида. 
Лабораторијска вежба IV: добијање соли и испитивање 
растворљивости различитих соли у води; добијање баријум- 
сулфата; доказивање угљеник(IV)-оксида и настајање калцијум- 
карбоната. 

 
 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И 
ЊИХОВА ОПШТА СВОЈСТВА 

Својства атома угљеникa и многобројност органских једињења. 
Функционалне групе и класе органских једињења. 
Општа својства органских једињења. 
Демонстрациони огледи: 
упоређивање својстава органских и неорганских једињења; 
доказивање угљеника у органским супстанцама. 

 
 
 
 
 
 

УГЉОВОДОНИЦИ 

Подела угљоводоника. Номенклатура. 
Изомерија. 
Физичка својства угљоводоника. Хемијска 
својства угљоводоника. Полимери. 
Нафта и земни гас. 
Демонстрациони огледи: 
испитивање растворљивости и сагоревање n-хексана (медицински 
бензин); 
разликовање засићених и незасићених ацикличних угљоводоника 
(реакција са калијум-перманганатом). 
Вежба V: састављање модела молекула угљоводоника, писање 
структурних формула и именовање угљоводоника. 
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у живим организмима и доведе их у везу са 
здрављем и правилном исхраном људи; 

– изведе стехиометријска израчунавања и 
израчуна масену процентну 
заступљеност супстанци; 

– рукује супстанцама и комерцијалним 
производима у складу с ознакама 
опасности, упозорења и обавештења на 
амбалажи, придржава се правила о начину 
чувања производа и одлагању отпада; 

– наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и 
земљишта и опише њихов утицај на животну 
средину; 

– критички процени последице људских 
активности које доводе до загађивања воде, 
земљишта и ваздуха; 

– објасни значај планирања и решавања 
проблема заштите животне средине. 

 
 
 
 
 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, својства и примена. 
Карбоксилне киселине – номенклатура, својства и примена. Масне 
киселине. 
Естри – номеклатура, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање алкохола алкохолним врењем; доказивање 
киселости карбоксилних киселина; 
лабораторијско добијање и испитивање својстава етил-етаноата. 
Лабораторијска вежба VI: физичка и хемијска својства органских 
једињења са кисеоником; испитивање растворљивости алкохола 
и карбоксилних киселина са различитим бројем атома угљеника 
у молекулу у води и неполарном растварачу; реакција етанске и 
лимунске киселине са натријум-хидрогенкарбонатом. 

 
 

 
БИОЛОШКИ ВАЖНА 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

Масти и уља. 
Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и фруктоза), 
дисахариди (сахароза и лактоза), полисахариди (скроб и 
целулоза). Амино-киселине. Протеини. 
Витамини. 
Демонстрациони огледи: 
сапонификација масти – сапуни. 
Лабораторијска вежба VII: 
испитивање растворљивост масти и уља, и угљених хидрата у 
води; доказивање скроба; денатурација протеина. 

 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања. 
Рециклажа. 
Зелена хемија. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да 
изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, 
коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална 
интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 
ОСМИ 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– процени значај електротехнике, 
рачунарства и мехатронике у животном и 
радном окружењу; 

– анализира опасности од неправилног 
коришћења електричних апарата и уређаја и 
познаје поступке пружања прве помоћи; 

– образложи важност енергетске ефикасности 
електричних уређаја у домаћинству; 

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

– упореди карактеристике електричних и 
хибридних саобраћајних средстава са 
конвенционалним; 

– разуме значај електричних и 
електронских уређаја у саобраћајним 
средствима; 

– користи доступне телекомуникационе уређаје 
и сервисе; 

– класификује компоненте ИКТ уређаја према 
намени; 

– процени значај управљања процесима и 
уређајима помоћу ИКТ; 

– црта електричне шеме правилно користећи 
симболе; 

– користи софтвере за симулацију рада 
електричних кола; 

 
ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику. 
Електрична инсталација-опасност и мере заштите. 
Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, штедња 
енергије и енергетска ефикасност. 
Професије (занимања) у области електротехнике и мехатронике. 

 
САОБРАЋАЈ 

Саобраћајна средства на електропогон − врсте и карактеристике. 
Хибридна возила. 
Електрични и електронски уређаји у саобраћајним средствима. 
Основи телекомуникација. 

 
ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 
Управљање процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ. 
Основни симболи у електротехници. 
Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних кола. 
Израда и управљање електромеханичким моделом. 

 
 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

Електроенергетски систем. 
Производња, трансформација и пренос електричне енергије. 
Обновљиви извори електричне енергије. 
Електроинсталациони материјал и прибор. Кућне 
електричне инсталације. 
Састављање електричних кола 
Коришћење фазног испитивача и мерење електричних величина 
мултиметром. 
Електричне машине. 
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. 
Основни електронике. 
Рециклажа 
електронских компоненти. 
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– састави електромеханички модел и 
управља њиме помоћу интерфејса; 

– објасни систем производње, 
трансформације и преноса електричне 
енергије; 

– анализира значај коришћења обновљивих 
извора електричне енергије; 

– разликује елементе кућне електричне 
инсталације; 

– повеже електрично и/или електронско коло 
према задатој шеми; 

– користи мултиметар; 
– анализира карактеристике електричних 

машина и повезује ихса њиховом употребом; 
– класификује електронске компоненте на 

основу намене; 
– аргументује значај рециклаже електронских 

компоненти; 
– самостално/тимски истражује и осмишљава 

пројекат; 
– креира документацију, развије и 

представи бизнис план производа; 
– састави производ према осмишљеном 

решењу; 
– састави и управља једноставним 

школским роботом или мехатроничким 
моделом; 

– представи решење готовог производа/модела; 
– процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређење реализованог 
пројекта. 

 
 
 
 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

Моделовање електричних машина и уређаја. 
Огледи са електропанелима. 
Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара. 
Израда једноставног школског робота сопствене конструкције или 
из конструкторског комплета. 
Рад на пројекту: 
– израда производа/модела; 
– управљање моделом; 

представљање производа/модела. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних 
садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем 
дигиталних технологија брзо мења. 
ОСМИ 
34 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку  ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– унесе и мења податке у табели; 
– разликује типове података у ћелијама табеле; 
– сортира и филтрира податке по задатом 

критеријуму; 
– користи формуле за израчунавање статистика; 
– представи визуелно податке на oдговарајући 

начин; 
– примени основне функције форматирања 

табеле, сачува је у пдф формату и одштампа; 
– приступи дељеном документу, 

коментарише и врши измене унутар 
дељеног документа; 

– разуме на које све начине делимо личне 
податке приликом коришћења 
интернета; 

– разуме потенцијалне ризике дељења 
личних података путем интернета, 
поготову личних података деце; 

– разуме везу између ризика на интернету и 
кршења права; 

– објасни појам „отворени подаци”; 
– успостави везу између отварања података 

и стварања услова за развој иновација и 
привредних грана за које су доступни 
отворени подаци; 

– унесе серију (низ) података; 

 
 
 
 
 

ИКТ 

Радно окружење програма за табеларне прорачуне. 
Креирање радне табеле и унос података (нумерички, текстуални, 
датум, време ). 
Формуле и функције. 
Примена формула за израчунавање статистика. 
Сортирање и филтрирање података. 
Груписање података и израчунавање статистика по групама. 
Визуелизација података − израда графикона. 
Форматирање табеле (вредности и ћелија) и припрема за штампу. 
Рачунарство у облаку − дељене табеле (нивои приступа, измене и 
коментари). 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

Заштита личних података. Права детета у 
дигиталном добу Отворени подаци. 

 
 
 
 
 

РАЧУНАРСТВО 

Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду 
података (Jupyter, Octave, R, ...). 
Унос података у једнодимензионе низове. 
Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких 
функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, 
филтрирање). 
Графичко представљање низова података. 
Унос и представљање табеларно записаних података. 
Анализе табеларно записаних података (нпр. просек сваке колоне, 
минимум сваке врсте, ...). 
Обраде табеларно записаних података (сортирање, филтрирање, 
...). Груписање података и одређивање статистика за сваку групу. 
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– изврши једноставне анализе низа 
података (израчуна збир, просек, 
проценте, ...); 

– графички представи низове података (у 
облику линијског, стубичастог или 
секторског дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их учита из 
локалних датотека и сними их; 

– изврши основне анализе и обраде 
табеларних података (по врстама и по 
колонама, сортирање, филтрирање, ...); 

– изврши анализе које укључују статистике по 
групама; 

– сарађује са осталим члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка; 

– сараднички осмисли и спроведе фазе 
пројектног задатка; 

– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног 
задатка/тима; 

– креира рачунарске програме који 
доприносе решавању пројектног 
задатка; 

– поставља резултат свог рада на Интернет 
ради дељења са другима уз помоћ 
наставника; 

– вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које 
је био задужен. 

 
 
 
 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

Онлајн упитник (креирање − типови питања, дељење − нивои 
приступа и безбедност). 
Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, визуaлизација). 
Отворени подаци. 
Инфографик. 
Управљање дигиталним уређајима (програмирање уређаја). 
Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања 
решења. Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима. 
Вредновање резултата пројектног задака. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 
моторичке вештине и знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
 
СЕДМИ 
102 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

– одабере и примени комплексе простих и 
општеприпремних вежби одговарајућег 
обима и интензитета у вежбању; 

– користи научене вежбе у спорту, 
рекреацији и другим ситуацијама; 

– упоређује и анализира сопствене 
резултате са тестирања са референтним 
вредностима; 

– примени усвојене технике кретања у 
игри, спорту идругим различитим 
ситуацијама; 

– примени атлетске дисциплине у складу са 
правилима; 

– развија своје физичке способности 
применом вежбања из атлетике; 

– одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 
примени вежбања из гимнастике за развој 
физичких способности; 

– изведе елементе усвојених тимских и 
спортских игара; 

– примени основна правила тимских и 
спортских игара; 

– користи усвојене елементе технике у 
спортским играма; 

– примени основне тактичке елемете; 
– учествује на унутар одељенским 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 
 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој гипкости. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Атлетика 

 
 

Истрајно трчање Спринтерско 
трчање. Штафетно трчање Скок 
удаљ. 
Бацања кугле. 
Скок увис (леђна техника). Бацање 
„вортекс-а“. 
Четворобој 

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације вежби карактеристичних за поједине 
справе: Тло 
Прескок Трамполина Вратило 
Двовисински разбој 
Паралелни разбој Кругови 
Коњ са хватаљкама Греда 
Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније вежбе и комбинације вежби 

Основе 
тимских и 
спортских 

Футсал: 
Елементи технике и тактике. Игра уз 
примену правила Рукомет: 
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такмичењима; 
– изведе кретања у различитом ритму; 
– игра народно коло; 
– изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура; 
– изведе вежбе и саставе уз музичку пратњу; 
– плива техником краула и леђног краула и 

прсном техником; 
– преплива најмање 50m; 
– процени своје способности и вештине у води; 
– скочи у воду на ноге и на главу; 
– рони у дужину у складу са својим 

могућностима; 
– поштује правила понашања у води, и око 

водене средине; 
– уочи ризичне ситуације у води и око ње; 
– вреднује утицај примењених вежби на 

организам 
– одреди ниво сопствене дневне физичке 

активноси; 
– користи вежбе ради побољшања својих 

физичких способности; 
– предвиди елиминише последице недовољне 

физичке активности; 
– примени мере безбедности у вежбању у 

школи и ван ње; 
– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

игара Елементи технике и тактике. Игра уз 
примену правила. 
Кошарка: 
Елементи технике и тактике. Игра уз 
примену правила. 
Одбојка: 
Елементи технике и тактике. Игра уз 
примену правила. 
Активност по избору 

Плес и 
ритимика 

Вежбе са вијачом. Вежбе са 
обручем. 
Народно коло „Моравац“. 
Народно коло из краја у којем се школа налази. 
Енглески валцер. 

 
Пливање  

Пливање 
Техника крауле, леђног краула и прсног пливања. 
Одржавање на води на разне начине и самопомоћ. 
Роњење у дужину 10–15m. 
Скокови на ноге и главу. 
Мешовито пливање. 
Игре у води. 
Помоћ другима у води 
Ватерполо 
Пливање са лоптом. Хватање и 
додавање. 
Основни елементи тактике и игра. 

 Полигони 
Полигон у складу са реализованим моторичким 
садржајима. Полигон са препрекама 
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– примени и поштује правила игара у складу са 
етичким нормама; 

– примерено се понаша као учесник 
или посматрач на такмичењима; 

– решава конфликте на друштвено прихватљив 
начин; 

– користи различите изворе информација 
за упознавање са разноврсним 
облицима физичких испортско-
рекреативних активности; 

– прихвати победу и пораз; 
– процени вредност различитих спортова 

без обзира на лично интересовање; 
– примени усвојене моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама; 
– вреднује лепоту покрета у физичком вежбању 

и спорту; 
– подстиче породицу на редовно вежбање; 
– повеже врсте вежби, игара и спорта са 

њиховим утицајем на здравље; 
– планира дневни ритам рада, исхране и одмора 

у складу са својим потребама; 
– разликује здраве од нездравих облика 

исхране 
– правилно користи додатке исхрани; 
– примењује здравствено-хигијенске мере у 

вежбању; 
– правилно реагује и пружи основну прву 

помоћ приликом повреда; 
– чува животну средину током вежбања; 

анализира штетне последице конзумирања 
дувана, алкохола, штетних енергетских 
напитака и психоактивних супстанци. 

 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 
 
 
 
 
 
Физичко 
вежбање и 
спорт 

Подела моторичких способности. 
Функција срчано-дисајног система. 
Основна правила и тактика спортских игара. 
Понашање на такмичењима и спортским манифестацијама. 
Чување и одржавање простора, справа и реквизита који се 
користе у вежбању. 
Превенција насиља у физичком васпитању и спорту. 
Решавање спорних ситуација. 
Коришћење писаних и електронских извора информација 
из области физчког васпитања и спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у ванредним ситуацијама. 
Значај и улога физичког вежбања за професионална 
занимања у спорту, образовању, здравству, војсци, полицији 
и другим занимањима. 
Структура физичке културе (физичко васпитање, спорт и 
рекреација). 

 Здравствено 
васпитање 

Утицај различитих вежбања на кардио-респираторни 
систем, скелетно-мишићни и организам уопште. 
Здравствено-хигијенске мере пре и после вежбања. 
Значај правилне исхране. 
Енергетски напици и њихова штетност. 
Прва помоћ након површинских повреда, уганућа у прелома. 
Значај вежбања у природи. 
Чување околине при вежбању. 
Последице конзумирања дувана и алкохола и психоактивних 
супстанци 
Правилно конзумирање додатака исхрани. 
Мере заштите репродуктивног здравља у процесу вежбања 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 
принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и 
одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници. 
ОСМИ 
34 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 
САДРЖАЈИ 

Изрази осећај љубави и поноса према својој 
домовини на начин који никога не угрожава; 

• образложи зашто су понашања која се могу 
описати као ксенофобија, расизам, 
антисемитизам, антициганизам облици 
дискриминације и кршења људских права; 

• наведе примере повезаности различитих 
култура у једној заједници и образложи 
потребу интеркултуралног дијалога за 
квалитетан живот свих чланова те заједнице; 

• покаже интересовање за упознавањем 
различитих култура; 

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

• разликује појмове пол и род и препознаје 
родне стереотипе; 

• уочава у рекламама, филмовима, књигама, 
изрекама, стриповима и другим продуктима 
културе на који начин се преносе родни 
обрасци; 

указује на примере родне равноправности 
и неравноправности у ситуацијама из 
свакодневног живота; 

 
 

 
 
 
 
 
 

ЉУДСКА ПРАВА 

Припадност држави и нацији 
Патриотизам - осећај љубави и поноса према домовини и 
свим припадницима који је чине. 
Начини изражавања патриотизма. 
Обесправљивање права и слобода других 
Ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам. 
Заједница културно различитих група 
Културна разноликост у форми мултикултуралности и 
интеркултуралности. 
Интеркултурни дијалог као средство развоја 
поштовања различитих култура и суживот. Припадници 
националних мањина у Србији - заштита права и 
слободе припадника националних мањина 
Пол и род 

 
 
 
 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Биолошке разлике (анатомске и физиолошке) насупрот 
разликама које друштво ствара (очекивања друштва од 
мушкараца и жена). 

Преношење родних образаца. Стереотипи и предрасуде о 
роду. 
Родна перспектива 
Укључивање родне перспективе приликом доношења 
одлука важних за једну заједницу (образовање, здравље, 
породица, запошљавање, спорт...). 
Родна равноправност 
Родна равноправност и једнаке могућности за све у циљу 
развоја друштва. 
Препреке родној равноправности. Одговорност државе, 
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• дискутује о значају уважавања родне 
перспективе приликом доношења одлука 
значајних за једну заједницу; 

• наведе неколико привремених позитивних 
мера за постизање родне равноправности и 
аргументе за њихову примену; 

• препозна у понашању особе карактеристике 
насилника и жртве; 

• наведе могуће начине реаговања у ситуацији 
сусрета са насилником; 

• наведе основне функције медија и 
образложи зашто је важно да постоје кодекс 
новинара и кодекс деца и медији; 

• образложи значај слободе медија за развој 
демократије; 

• у медијима проналази примере предрасуда, 
стереотипа, дискриминације, нетолеранције 
по различитим основама и критички их 
анализира; 

• препозна механизме манипулације медија и 
утицај медија на сопствено мишљење и 
деловање; 
проналази и користи информације из 
различитих извора, критички их разматра и 
вреднује; 

• препозна пример злоупотребе деце у 
медијима; 

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

• учествује у припреми, реализацији и 
евалуацији кратког филма. 

 

организација цивилног друштва и појединца за постизање 
родне равноправности. Привремене позитивне мере за 
постизање родне равноправности (квоте уписа на 
факултет, субвенције за запошљавање...) 

 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Родно засновано насиље 
Родне разлике као основа неравнотеже моћи. 
Злоупотреба моћи насилника. Карактеристике особе која 
врши насиље, која је изложена насиљу или која му сведочи. 
Мере заштите од родно заснованог насиља. 
Медији 
Врсте и функције медија. Слобода медија и њихов 
допринос развоју демократије. Медији као извор 
информација и дезинформација. 
Манипулације путем медија (одлагање информације, 
скретање пажње, побуђивање емоција, стварање 
осећаја кривице, неговање некултуре...).  
Медијска писменост 
Способност разумевања, критичког и аналитичког 
усвајања медијских садржаја. 
Кодекс у медијима 
Кодекс деца и медији. Кодекс новинара. Притисци на 
новинаре као инструмент ограничавања слободе 
изражавања.Вредности грађанског друштва 

 
 
 
 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Снимање кратког филма о вредностима грађанског 
друштва 
Избор теме и формулисање 
идеје. 
Писање 
сценарија. 
Подела задатака. 
Снимање. 
Монтажа. 
Презентација 
Евалуација 
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Назив предмета 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  
ОСМИ 
34 часова 

 
ТЕМА 

 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 
ПРЕПОРУЧЕНИ   САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 
 

1. Упознавање садржајa 
програма и начинa рада 

• Упознавање 
ученика са 
садржајем 
предмета, планом 
и програмом и 
начином 
реализације 
наставе 
Православног 
катихизиса; 

• Установити каква 
су знања стекли и 
какве ставове 
усвојили ученици 
у претходном 
разреду 
школовања. 

• моћи да сагледа садржаје 
којима ће се бавити настава 
Православног катихизиса у 
току 8. разреда основне 
школе; 

• моћи да уочи какво је 
његово предзнање из 
градива Православног 
катихизиса обрађеног у 
претходном разреду 
школовања. 

• Упознавање са 
садржајем програма и 
начином рада 

Катихизација као 
литургијска делатност- 
заједничко је дело 
катихете 
(вероучитеља) и 
његових ученика. 
Катихета (вероучитељ) би 
требало стално да има 
науму да катихеза не 
постоји ради гомилања 
информација („знања о 
вери“), већ као настојање 
да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз 
слободно учешће у 
богослужбеном животу 
Цркве. 
На почетку сваке 
наставне теме ученике би 
требало упознати са 
циљевима и исходима 
наставе, садржајима по 
темама, начином 
остваривања програма 
рада, као и са начином 
вредновања њиховог 
рада. 
Врсте наставе 

II - ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА 
БОЖЈА 

2. Човек - икона Божја и 
свештеник твари 

3. Хришћанско схватање 
личности 

4. Грех као 
промашај 
човековог 
назначења 

5. Новозаветне 

• Продубити код 
ученика знање о 
човеку као икони 
Божијој у свету; 

• Развити свест код 
ученика о 
неопходности 
живота у заједници; 

• Развити свест 
код ученика да је 
грех злоупотреба 

• моћи да увиди да је 
човек икона Божија јер 
је слободна личност и да 
је служба човекова да 
буде спона између Бога 
и света. 

• моћи да увиди да се 
човек остварује као 
личност у слободној 
заједници љубави са 
другим. 

• Човек - икона Божја и 
свештеник твари 

• Хришћанско схватање 
личности 

• Грех као промашај човековог 
назначења 

• Две велике 
заповести о љубави 

• Слобода и љубав у 
хришћанском етосу 
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заповести Божје 
6.лобода и љубаву 
хришћанск ом етосу 

слободе; 

• Омогућити 
ученицима основ 
за разумевање 
хришћанског 
појма слободе; 

• Подстаћи 
ученике на 
узајамну љубав 
и поштовање; 

• Подстаћи ученике 
на стално 
преиспитивање 
свог живота. 

• бити подстакнут да 
учествује у 
литургијској 
заједници. 

• моћи да сагледа грех као 
промашај људског 
назначења; 

• моћи да разликује 
слободу од 
самовоље; 

• моћи да увиди да човек 
може бити роб својих 
лоших особина и навика; 

• бити подстакнут да увиди 
вредност ближњега у 
сопственом животу; 

• моћи да усвоји став 
да једино кроз 
љубав човек може 
превазићи 
конфликт; 

Настава се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 

• теоријска настава (34 
часова) 

практична настава (2часа) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 

• Практична настава се 
реализује у цркви – 
учешћем у 
литургијском 
сабрању; 

Дидактичко методичка 
упутства за реализацију 
наставе 

• Уводне часове 
требало би осмислити 
тако да допринесу 
међусобном 
упознавању ученика, 
упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним 
садржајима, али и 
тако да наставник 
стекне почетни увид у 
то каквим 

предзнањима и 
ставовима из 
подручја 
Православног 
катихизиса, група 

III - 
ПОДВИЖН ИЧКО – 

ЕВХАРИСТ ИЈСКИ ЕТОС 
7. Хриш ћански подвиг 
8. П одв изи Све тит еља 
9.Пост 
10.Хришћанске врлине 
11.Евхаристијски поглед 
на свет 

• Омогућити 
ученицима основ 
за правилно 
разумевање 
хришћанског 
подвига; 

• Упутити 
ученике на 
смисао подвига 
светитеља; 

• Објаснити 
ученицима 
начин, смисао 
и циљ поста; 

• Упознати 

• моћи да увиди да је 
подвиг начин живота у 
Цркви; 

• моћи да препозна 
различите подвиге као 
путеве који воде ка 
истом циљу; 

• моћи да објасни кад 
и како се пости; 

• моћи да увиди 
смисао и значај поста; 

• бити подстакнут на пост и 
молитву као начин 
служења Богу; 

• Хришћански подвиг 

• Примери подвига: свети 
људи су имали различите 
подвиге 

• Хришћански пост (духовни 
смисао, начин поста, 
евхаристијски, једнодневни 
и вишедневни пост) 

• Основне хришћанске 
врлине 

• Евхаристијски поглед на 
свет 
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ученике са 
Житијима 
Светих; 

• Развити 
евхаристијски 
етос код 
ученика. 

• бити подстакнут 
да развија 
хришћанске 
врлине; 

• бити подстакнут да се 
критички односи према 
својим поступцима; 

• бити подстакнут да 
чита Житија Светих; 

• бити подстакнут да 
заснује свој однос према 
Богу на захвалности. 

располаже. 

• Реализација 
програма требало би 
да се одвија у складу 
с принципима 
савремене активне 
наставе, која својом 
динамиком подстиче 
ученике на 

истраживачки и 
проблемски приступ 
садржајима тема. У 
токуреализације 

стављати 
нагласак више 
на доживљајно 
и 
формативно, а мање 
на сазнајно и 
информативно. 

• Квалитет наставе се 
постиже када се 
наставни садржаји 
реализују у складу са 
савременим 

педагошким захтевима у 
погледу употребе 
разноврсних метода, 
облика рада и наставних 

средстава. 

• Имаући у виду 

IV – ЛИТУРГИЈА 
 

12. Молитва - лична 
и саборна 

13. Црква је Тело 
Христово 

14. Божанствена 
Литургија (опис тока 
Литургије) 

15. Литургијски 
простор (делови 
храма) 
Освећење времена 

• Указати ученицима 
на значај личне и 
саборне молитве; 

• Објаснити 
ученицима 
важност Литургије 
тумачењем 
значења речи 
Евхаристија и 
Литургија 
(захвалност и 
заједничко дело); 

• Указати 
ученицима да је 
литургијско 
сабрање израз 
Цркве као Тела 
Христовог; 

• Указати 
ученицима на 
целину 
литургијског 
догађаја као 
узајамног 

• моћи да увиди да је 
молитва разговор са Богом; 

• бити подстакнут да 
преиспита и обогати свој 
молитвени живот; 

• моћи да схвати личну 
молитву као припрему за 
саборну молитву; 

• моћи да објасни значење 
речи Литургија и 
Евхаристија; 

• моћи да однос међу 
члановима Цркве пореди 
са повезаношћу удова у 
људском телу; 

• моћи да препозна неке 
оделемената Литургије; 

• моћи да увиди да Молитва 
Господња има литургијску 
основу; 

• моћи да наведе најважније 
делове храма и препозна 
њихову богослужбену 

• Молитва - лична и саборна 

• Црква је Тело Христово 

• Божанствена 
литургија 

- Проскомидија 

- Литургија речи 
(јектенија, мали вход, 
читања) 

- Евхаристија (велики вход, 
анафора, Молитва 
Господња, причешће) 

• Литургијски простор 
(делови храма) 
Повезивање 
времена са 
литургијским 
доживљајем 
вечности (дневни, 
недељни и 
годишњи 
богослужбени круг) 
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даривања Бога и 
његовог народа 

• Упознати ученике 
са смислом и 
основним 
елементима 
Литургије; 

• Подстаћи 
ученике на 
заједничко 
учешће у 
богослужењима; 

Објаснити 
ученицима 
динамику 
богослужбеног 
времена. 

намену. 

• моћи да именује нека 
богослужења и да зна да 
постоје покретни и 
непокретни празници; 
бити подстакнут да 
активније учествује у 
богослужењима; 

захтеве наставног 
програма и 
могућности 
транспоновања 
наставног 

садржаја у педагошко 
дидактичка решења, 
наставник би требало да 
води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 
извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, 
склоностима, 
способностима и 
мотивацији ученика. 

• У остваривању 
савремене наставе 
наставе наставник је 
извор знања, креатор, 
организатор и 
координатор 
ученичких активности 
у наставном процесу. 

• Настава је успешно 
реализована ако је 
ученик спреман да 
Цркву схвати као 
простор за 
остваривање своје 
личности кроз 
заједничарење са 
ближњима и 

Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа 

18. Живот будућег века 

19. Сведоци 
Царства Божјег 

20. Обожење – циљ 
хришћанског живота 

21. Знаци присутва 
Царства Божјег у овом 
свету (чуда, мошти...) 

22. Икона – прозор у 
вечност 

• Указати 
ученицима на 
повезаност 
између васкрсења 
мртвих и Царства 
Божијег; 

• Објаснити 
ученицима појам 
обожења 
указујући им на 
библијски опис 
Преображења 
Господњег; 

• Развијање свести 
ученика да је 
Литургија икона 
Царства Божјег; 

• Упознати 
ученике са 

• моћи да објасни да 
Царство Божије у пуноћи 
наступа по другом 
Христовом доласку и 
васкрсењу мртвих; 

• моћи да објасни да је Бог 
створио човека као 
сарадника на делу 
спасења; 

• моћи да препозна да је 
Литургија икона Царства 
Божијег; 

• бити подстакнут да 
активније учествује у 
Светој Литургији. 

• моћи да 
преприча 
догађај 
Преображења 

• Етос хришћана као 
сведочанство Царства 
Божијег 

• Обожење – живот у 
савршеној заједници с 
Богом и другима 

• Знаци присутва Царства 
Божијег у овом свету (чуда, 
мошти...) 

• Икона – прозор у вечност 
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сведочанствима 
присуства 
Божијег у овом 
свету (чуда, 
мошти...); 

• Предочити 
ученицима улогу 
Цркве у свету; 

• Пружити 
ученицима 
основно знање 
о икономији 
Духа Светога; 

• Упознати ученике 
са иконографијом 
као изразом 
есхатолошког 
стања света и 
човека. 

Господњег; 

• моћи да повеже појмове 
светости и обожења са 
дејством Светога Духа 

• моћи да препозна да је 
предукус Царства 
Божијег присутан у 
моштима, чудотворним 
иконама, исцељењима... 

• моћи да препозна 
разлику између 
православне 
иконографије и 
световног сликарства; 

• моћи да препозна 
икону као символ 
Царства Божијег; 

• бити подстакнут да на 
правилан начин изражава 
поштовање према 
хришћанским светињама. 

његовог живота. 

Евалуација наставе 
Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности реализације 
наставе и остварености 
задатака и исхода 
наставе) наставник ће 
остварити на два начина: 

• процењивањем 
реакције ученика или 
прикупљањем 
коментара ученика 
путем анкетних 
евалуационих 
листића; 

• провером знања 
које ученици усвајају 
на часу и 
испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 
Непосредно описно 
оцењивање ученика 
може се вршити кроз: 

• усмено 
испитивање; 

• писмено 
испитивање; 

• посматрање 
понашања 
ученика; 
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Оквирни број часова по 
темама 
Увод – 1 
Богопознање – 5 Символ 
Вере – 6 Светотајински 
живот Цркве – 11 
Српска Црква кроз 
векове – 11 Евалуација – 
1+1 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ 
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о 
језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 
основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима, 
као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
ОСМИ 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА Језички садржаји 

– разуме једноставније текстове који 
се односе на поздрављање, 
представљање и тражење/давање 
информација личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, 
представи себе и другог 
користећи једноставнија језичка 
средства; 

– размени једноставније информације 
личне природе; 

– у неколико везаних исказа 
саопшти информације о себи и 
другима; 

– разуме једноставније текстове који 
се односе на опис особа, биљака, 
животиња, предмета, места, 
појaва, радњи, стања и збивања; 

– опише и упореди жива бића, 
предмете, места, појаве, радње, 
стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 

– разуме једноставније предлоге, 
савете и позиве на заједничке 
активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење; 

– упути предлоге, савете и позиве 
на заједничке активности 
користећи ситуационо прикладне 

 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И 
ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 

Hi Sophie, how are you/ have you been? Fine!/ Pretty good!/Great!/ Never been better!/Not 
bad!/As usual./A little busy actually!/I’ve been busy studying, how about you?/Thanks for asking, 
and you? 
It was nice meeting you. It was nice/a pleasure meeting you as well/too./You as well/too./I 
hope to see you again./I look forward to meeting/seeing you again. Say hello/hi to your family. 
Is Dorian your first name? No, it’s my middle name. My first name is David. What’s your 
first/middle/last name/family name/ surname? 
I was named after my great-grandfather, who was Russian. Who were you named after? My 
godparents chose this name for me. I grew up/was raised in Serbia, but my parents moved to 
Australia when I was ten. My paternal grandparents are still alive, but my maternal grandparents 
died when I was a child. 
These are my classmates, Vasilije and Neda; we’ve been friends for years. We belong to the the 
Drama Club, and we meet once a week/every Thursday afternoon. Which school club do you 
belong to? 
Who’s that girl on the right/left - the one in the leather jacket and plain T-shirt? The picture was 
taken a few years ago, but it must be Elena, a girl from my class. She plays the guitar in the school 
orchestra. What instrument do you play? 
Luka and I go to the same school, but we aren’t in the same class. We get on/along very well, 
although we don’t always agree about everything. He doesn’t live in my street; however, he lives 
very close to me, just round the corner. Who do you get on/ along (well) in your 
class/school/family? 
Phillip’s quite brainy, and he’s really good with computers, but he’s been really bad-tempered since his 
parents got divorced. Who has he lived with since then? 
 
The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи 
The Past Simple Tense глагола to be и осталих глагола (правилних и неправилних) 
The Past Continuous Tense 
The Present Perfect Tense учесталијих глагола (правилних и 
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комуникационе моделе; 
– затражи и пружи додатне 

информације у вези са предлозима, 
саветима и позивима на заједничке 
активности; 

– разуме уобичајене молбе и захтеве и 
реагује на њих; 

– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали и извини се 

користећи мање сложена језичка 
средства; 

– разуме и следи једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота; 

– пружи једноставнија упутства у вези са 
уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота; 

– разуме једноставније текстове у 
којима се описују радње и 
ситуације у садашњости; 

– разуме једноставније текстове у 
којима се описују способности и 
умећа; 

– размени појединачне информације 
и/или неколико информација у низу 
које се односе на радње у 
садашњости; 

– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 

– разуме једноставније текстове у 
којима се описују искуства, 
догађаји и способности у 
прошлости; 

– размени појединачне информације 
и/или неколико информација у низу о 
искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости; 

неправилних) Питања са Who/What/Which/Where/When/Why… 
Питања са препозиционим глаголима 
Употреба и изостављање чланова при ближем одређивању лица, у фиксним изразима (go to 
school/by car/on foot...), са основним географским појмовима (називима улица, градова, 
држава...) 
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Past Simple, Future Simple) 
 
(Интер)културни садржаји: устаљена правила 
учтивe комуникације; имена и надимци; родбина, 
породични односи и родбинске везе. Већи 
градови у земљама циљне културе. 
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опише у неколико краћих, везаних исказа 
искуства, догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл.; 
– разуме једноставније исказе који се 

односе на одлуке, обећања, планове, 
намере и предвиђања и реагује на 
њих; 

– размени једноставније исказе у вези 
са обећањима, одлукама, 
плановима, намерама и 
предвиђањима; 

– саопшти шта он/она или неко 
други планира, намерава, 
предвиђа; 

– разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, 
потребама, осећањима и реагује на 
њих; 

– изрази жеље, интересовања, 
потребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким 
средствима; 

– разуме једноставнија питања која се 
односе на оријентацију/ положај 
предмета, бића и места у простору и 
правац кретања и одговори на њих; 

– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета, бића 
и места у простору и правцу кретања; 

– опише правац кретања и 
просторне односе једноставнијим, 
везаним исказима; 

– разуме једноставније исказе који се 
односе на дозволе, забране, 
упозорења, правила понашања и 
обавезе и реагује на њих; 

– размени једноставније информације 
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које се односе на дозволе, забране, 
упозорења, правила понашања и 
обавезе код куће, у школи и на 
јавном месту; 

– разуме једноставније исказе који 
се односе на поседовање и 
припадање; 

– формулише питања и 
једноставније исказе који се 
односе на поседовање и 
припадање; 

– разуме једноставније исказе који 
се односе на изражавање 
допадања и недопадања и 
реагује на њих; 

– изрази допадање и недопадање уз 
једноставније образложење; 

– разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих; 

– изражава мишљење, 
слагање/неслагање и даје 
кратко образложење; 

– разуме једноставније исказе 
који се односе на количину, 
димензије и цене; 

размени информације у вези са 
количином, димензијама и ценама. 



 
 

380 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

What’s he/she like? He’s smart and confident, but he’s slightly irresponsible at times. What does 
he/she look like? She’s of medium height/build and she’s got medium length straight/wavy/curly 
hair. She usually wears sporty clothes – she must love sports! 
My sister’s too young to take the driving test. My brother isn’t tall enough to 
play basketball. Fast food is unhealthy, isn’t it? These potatoes are too salty, 
aren’t they? 
Our results look great compared to theirs. We can’t be worse 
than them. The lamp is broken! The news is 
fascinating/unbelievable. 
What an enormous fish! What a lovely drawing! What lovely weather! How 
interesting/boring! You can see/There’s a church in the middle/in the 
background/in front of the picture. 
I didn’t enjoy the amusement park – it was too scary! 
It was -10 degrees on the mountain - it was freezing cold 
and snowy. It rained/ snowed more heavily than last night. 
What’s the title of the book/film?It’s a novel/film entitled... 
Serbia is situated at the crossroads of Central and Southeast Europe. Belgrade is located at the 
confluence of the Danube and Sava Rivers. 
The United Kingdom consists of four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 
The UK national anthem is called “God Save the Queen“, while the US national anthem is called 
“The Star Spangled Banner“. What’s Serbian national anthem called? It’s “God of Justice“. 
What is/are the most endangered animal species in the 
world? What is/are the most popular teen TV series in 
your country? 
In Serbian tradition godparents are usually given the responsibility for naming a newborn child. 
 
The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и 
збивања у садашњости, The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање 
појава, радњи, стања и збивања у прошлости Поређење прилога 
Придеви са наставцима –ed и –ing 
Too (adjective) to... / (not) enough (adjective) to... 
Творба и употреба прилога за начин (beautifully, quickly, happily, well, bаdly, fast, hard...) 
Употреба одређеног члана код поређења придева/прилога 
Употреба/изостављање одређеног члана са основним географским појмовима (називима 
градова, држава, река...) Релативне заменице who, which, that, whose, where... 
Неодређене заменице (somebody, something, anybody, anything, nobody, no one, nothing, 
everything…). 
Питања са What…like, How, Why… 
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Негативни префикси un-, im-, ir-... 
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Past Simple, 
Future Simple) What (a/an) + adjective + noun 
Question tags 
 
(Интер)културни садржаји: особености наше земље и земаља говорног подручја циљног 
језика (знаменитости, географске карактеристике и сл.) 
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ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

И САВЕТА, 
УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 
РЕАГОВАЊЕ НА 

ЊИХ 

Have a slice of bread! 
Help yourself/yourselves to the 
sandwiches! Less/More, please! 
He should cut down on sweets, shouldn’t he? 
If you experience any form of bullying, you should immediately report it 
to the teachers. What should/shall I do if my Facebook account gets 
hacked? 
Are we meeting Pavle and Dorotea in front of the 
cinema? Let’s go sightseeing, shall we? 
We’ll play in the garden if the weather gets better, 
won’t we? I’m on the team, aren’t I? 
I’ll keep my fingers crossed for you! 
Why don’t we download some music from the 
Internet? Let me show you! 
It’s lesson/break/quiz time! The 
game is over! 
They asked me to join their team. 
The doctor told me to stay in bed and drink plenty of 
fluids. She advised us to take a bus downtown/not to 
drink the water. 
 
Should за давање савета 
Изрази: How about…? What about…? Why don’t we…? Would you like…? Do you want…? Shall 
we…? Let’s... 
Модални глаголи за изражавање предлога - can/could/may/might 
Заповедни начин 
The Present Continuous Tense за унапред договорене радње 
Question tags 
Индиректни предлози и савети 
Први кондиционал 
Повратне заменице 

 
(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и реаговање на 
предлоге, савете и позиве. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Can I have my magazine back? 
Can/Could we have some advice/information about 
the trip? Could you speak a bit more slowly/speak up, 
please? 
Mother told the children to stop arguing/fighting. 
The flight attendant told the passangers to fasten their 
seat belts. The librarian asked us not to make noise in the 
library. 
Will you leave me alone, please? He asked me to leave 
him alone. She promised/refused to let me use her 
laptop/dictionary. 
I’m sorry for your loss!/I’m sorry to hear that! Thank you for your 
sympathy/kindness! He thanked me for my help/support. 
Sorry for being late. Thanks for coming. Thank you in 
advance! I´ll put it down so that I don´t make the same 
mistake again! 
 
Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – can/could/may/will 
Индиректне наредбе и молбе 
Gerund/Infinitive 
 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и догађаји, 
честитања. 

  
 
 
 
 

РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

If you want to help the charity, email... or call... 
If you want to recycle, sort out/separate different materials and put them in 
recycling containers. You can set up your account in just a few steps. 
Once you have finished, you can save your work and share the link. 
Make sure you check your essay for spelling mistakes before you hand it in! 
Make/ Do a class survey on their reading habits/ media preferences. Compare/ 
Present the results. The form must be completed in ink. 
Write your name and address in block 
capitals. Fill in the blanks. 
Don’t let go of the handlebar on that 
bike! Keep your dog on a leash! 
Hold on! Hold the line! 
When a challenge is given don’t step back. Step up! 
 
Први кондиционал 
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Заповедни начин 
Пасивни облик модалних глагола 
 
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и 
ситуацијом. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ 
РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

How long does it take you to get to school?It takes me half an hour if I go by bus, but this week 
Dad’s driving me to school, so it’s taking me only half the time. 
Who’s the teacher telling off? 
What are the police looking for? 
She’s getting dressed for the party, isn’t she? The children are dressed up for the 
celebration, aren’t they? My parents have been married since 2002. 
Can you do a handstand/ a cartwheel/ a forward/backward roll/ a split/ 
a bridge? We’ve been able to use the application for over a year now. 
Teenagers don’t watch TV as often as they used to. 
My neighbours have got a very big house with a swimming pool - they 
must be rich! Pavle can’t be on holiday – I’ve just seen him! 
In Serbian tradition, if you hiccup, someone is talking 
about you. Plants die if they don’t get enough water. 
The novel/film is based on an oral folk story/a historic fact. 
 
The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи 
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених радњи. 
Разлике у употреби глаголских облика The Present Simple Tense и The Present 
Continuous Tense The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су 
почеле у прошлости и још увек трају Нулти кондиционал 
Питања са препозиционим глаголима 
Can за изражавање способности у садашњости 
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, 
can’t, may...) Пасивни облик глагола у простим временима 
(Present Simple) 
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Question tags 
 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и у ширем окружењу – наставне 
и ваннаставне активности; распусти и путовања; традиција и обичаји. 
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ОПИСИВАЊЕ 
РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

It was very nice/kind of Nadja to help me with my 
homework. Nicholas did very well in his test – better than 
in the previous one! 
Lara was born in Canada, but her family moved to the USA two years ago. Which US state 
did they move to? Have you ever read this book? No, but I’d like to. 
Has Marco finished his exams yet? 
She has already had supper, hasn’t she? 
It’s been ages since we last met, hasn’t it? 
Everybody enjoyed themselves, didn’t 
they? We’ve won! They’ve lost! 
Have the police been able to find the criminals who robbed 
the bank? When we looked up we could see the stars. 
I broke my glasses so I couldn’t see the board at 
school. It was raining when I left home this 
morning. 
While we were watching TV, I fell asleep. 
Who were you talking to when I saw you at the party? 
What was Isaac Newton doing when he discovered the law of gravity? He was sitting in his garden 
when an apple fell on his head. 
I didn’t use to like animals, but I do now. 
What kind of TV programmes did you use to watch when you were 
a child? Robin Hood used to take from the rich and give to the poor. 
The Indians didn’t use to hunt with guns, they used to hunt with bows 
and arrows. The plane was late so we had to wait for ages. 
It was very warm so we didn’t have to wear 
jumpers. Did you have to study hard for your 
maths test? 
I was given a lot of useful advice/information about the 
project. How many people were killed in the 
hurricane/flood/earthquake? 
How many homes were destroyed by the 
hurricane/flood/earthquake? What was the deadliest 
hurricane/flood/earthquake? 
America was discoverd in 1492. When was George Washington elected the first president of the 
United States? 
Peter I reigned as the last King of Serbia and as the first King of the Serbs, Croats and Slovenes. 
When was he proclaimed King of Serbia? 
Queen Elizabeth II has ruled Britain since 1952, when her father, King George VI, died. 
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When was she crowned? “The Bridge on the Drina“was written by Ivo Andrić. Who was 
“Oliver Twist“ written by? 
 
The Past Simple Tense правилних и неправилних глагола, све употребе 
The Past Continuous Tense, све употребе 
Контрастирање употребе и значења глаголских облика The Past Simple Tense и The Past 
Continuous Tense 
The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у неодређеној прошлости и 
са ever, never, just, аlready, yet… 
Контрастирање употребе и значења глаголских облика The Past Simple Tense и The Present 
Perfect Simple Tense Used to 
Could и was/were able to за изражавање способности у 
прошлости Питања са 
Who/What/Which/Where/When/Why… 
Питања са препозиционим глаголима 
Пасивни облик глагола у простим временима (Past Simple) 
Question tags 
 
(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална открића; важније личности из 
прошлости 
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ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 
РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, 
НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

I’m going to the dentist’s/doctor’s tomorrow 
morning. Anja is spending the weekend at her 
grandparents’. My auntie Sara is getting married 
next month. 
My mum’s flying to Rome this afternoon. What time does her 
plane leave? The project will/could/may/might be finished by 
the end of the month. 
Will you be able to hand in your project in 
time? I hope the rain will stop soon! 
Look at the bright sky – it’s going to be a lovely day 
today! The car’s going to hit the child! We’re going to 
miss the train! 
Mina’s going to take the final exam at the end of term - I’m sure 
she’ll pass it. I’ll let you know as soon as I get the results! 
Let’s cross that bridge when we come to it! 
The teacher will get angry if we don’t finish our homework, won’t he? 
If Nenad doesn’t do any revision for his exam, he will get bad 
marks and fail it. I haven’t heard from my cousins for ages - I’ll text 
them to check if they’re OK. What will happen if we don’t stop 
polluting our planet? 
In Serbian tradition, if your left palm is itching, you will get money, but if it’s the right one then you 
will give money. 
 
The Present Continuous Tense за изражавање унапред договорених/испланираних радњи 
The Present Simple Tense за изражавање будућих радњи које су део утврђених 
распореда/програма 
The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у тренутку говора, обећања и 
предвиђања на основу знања, искуства и веровања 
Модални глаголи за изражавање вероватноће: could/may/might 
Going to за изражавање планова, намера и предвиђања на основу чулних опажања 
Временске зависне реченице за изражавање будућности и одговарајући везници (when, 
after, before, as soon as...) Stative verbs (promise, believe, think, hope...) 
Пасивни облик глагола у простим временима (Future 
Simple) Question tags 
Will be able to за изражавање способности у будућности 
 
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и 
ситуацијом; традиција и обичаји. 
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ИСКАЗИВАЊЕ 
ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ПОТРЕБА, ОСЕТА 

И ОСЕЋАЊА 

What’s wrong/the matter with you? My knee/ankle hurts! / I’ve got a sore throat and a runny nose. 
That must be the flu. You need some medicine. Get well/better soon! 
What do you want to talk about? 
She’s been very lonely since her best friend moved house 
last year. Why’s Sara angry with me? She might be jealous 
of you! 
He’s disappointed with his test results. 
I’m (very) happy for you/about visiting my aunt in 
Dublin. My heart sank/ I was over the moon when I 
heard the news. My parents were very proud of me 
when I won the first prize. The cake smells/tastes 
delicious. Can I taste your pie? 
Teenagers aren’t interested in reading the news. 
The children are not hungry enough to eat a whole 
pizza. I’m too tired to go out tonight. 
 
Stative verbs (be, want, need, have, hurt, feel, smell, 
taste…) Why don’t we/you + инфинитивна основа 
глагола. 
Would like + именица/инфинитив глагола. 
Употреба придевско-предлошких израза tireд of / sick of / fed up with / bored with / 
disappointed with/by / happy for/ about / angry with / proud of / interested in... 
The Present Simple / Past Simple / Presen Perfect Simple Tense 
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, Past 
Simple, Future Simple) Заповедни начин 
Gerund/Infinitive 
too (adjective) to/(not) enough (adjective) to 
 
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; интересовања, хоби, забава, разонода, 
спорт и рекреација. 
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ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 
УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 
ПРОСТОРУ 

Could you tell me the way to a nearby/the nearest station? 
The city hall is closer to/nearer the city centre than the 
cathedral. The Modern Art Museum is the farthest from 
the centre. 
They built their home in a forest on a mountain, among pine trees. 
We put up our tent on a campsite by the lake, and we slept 
under the stars. They went sledging down the steep hills. 
We often go for long walks along the river 
bank. You mustn’t go across this road here. 
The children were running past/through/around the 
park. The plane was flying high above the clouds. 
I placed the speakers right against the 
wall. Can you wait outside/inside? 
The cat jumped onto/off the roof/over the wall and into 
the garden. Yuri Gagarin was the first human being to 
travel into space. 
How can I find these places on the map? 
Canada is north of, and Mexico is south of the United States. 
The UK is bordered to the south by the English Channel, which separates it from continental Europe, 
to the east by the North Sea 
and to the west by the Irish Sea and the Atlantic Ocean. 
Tara Mountain is located in western Serbia, while the Djerdap Gorge is situated in 
eastern Serbia. It’s on the tip of my tongue! 
I wrote off the top of my head. 
 
Предлози за изражавање положаја и просторних односа: in front of, behind, between, opposite, 
along, above, against... 
Предлози са глаголима кретања: onto, into... 
Предлошки изрази са именицама за означавање страна света: north of, south of, to the south, 
to the west... 
Придеви изведени од именица за означавање страна света: 
western, eastern... Компаратив и суперлатив придева 
Заповедни начин 
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, Past 
Simple, Future Simple) Употреба/изостављање одређеног члана са основним географским 
појмовима (називима градова, држава, река, планина, мора, океана...) 
 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места; географске карактеристике 
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наше земље и земаља говорног подручја циљног језика; идиоматска/метафоричка употреба 
предлошких израза. 
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ИЗРИЦАЊЕ 
ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 

УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 

The head teacher ordered us not to use our mobile phones in class. 
They must be put away before the beginning of class. What are the rules about using cell 
phones in your school? The local council warned the people not to pollute the river. 
My parents told me not to leave the house without their 
permission. The animals mustn’t be disturbed. Don’t let the 
children feed them! 
The teams cannot have more than 11 players on the field during 
a match. The new Spiderman film is rated 12. This means we’re 
allowed to watch it. We’re not allowed to talk during the 
performance. 
Don’t go near Ljubica. She’s got chicken 
pox. Look out! There’s a car coming! 
Watch out! The floor/staircase/pavement is 
slippery. Be careful. You could burn yourself. 
Take care in the sun. You may/might get 
sunburnt. Keep off the grass! 
No entry! 
We should say good-bye now! 
 
Заповедни начин 
Модални глаголи и глаголски облици за изражавање дозволе, забране, правила понашања и 
присуство/одсуство обавезе: can/can’t, must/mustn’t, should/shouldn’t, have to/don’t/doesn’t 
have to, had to/didn’t have to, (not to) be allowed to Модални глаголи за изражавање 
вероватноће: could/may/might 
Let/Make + инфинитивна основа 
глагола Индиректне наредбе и молбе 
Пасивни облик глагола у комбинацији са модалним глаголима 
 
(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; значење знакова и 
симбола. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

That’s your parents’ car, isn’t it? These 
are my sunglasses, aren’t they? 
Is that Lazar’s phone? I’m not sure, it could be Sanja’s. 
This can’t be my book, it must be yours; I left mine at 
home. 
 
Саксонски генитив са именицом у једнини и множини (правилна и неправилна множина) – 
my friend’s/ friends’/ children’s books 
Присвојне заменице mine, yours… 
Питања са Whose 
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 
Question tags 
 
(Интер)културни садржаји: однос према својој и туђој имовини. 

  
 
 
 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

My most/least favourite outdoor/indoor acivity 
is... Masha enjoys outdoor swimming, doesn’t 
she? 
She can’t be keen on skiing, she doesn’t like winter sports. 
My sister prefers vanilla to chocolate ice-cream / traditional shopping to online shopping / 
downloading music to buying CDs. 
Which one do you prefer? It’s 
not my cup of tea! 
 
Придевско-предлошке фразе - interested in, good/bad at, crazy about, keen on… 
Глаголи like/love/hate/enjoy/prefer/can’t stand + глаголска 
именица Питања са What, Who, Why, Which… 
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 
Question tags 
 
(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, филм, спорт. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА 

I don’t think that mobile phones should be banned in schools. / In my opinion, students should be 
allowed to use cell phones in school for safety reasons. What do you think? What’s your opinion? 
Who do you think will win/lose the 
match? What do you mean by that? 
They must/can’t be 
rich/poor/famous... I agree/disagree 
with you on that! 
 
Stative verbs (think, like, agree, believe, mean…) 
Питања са What, Why, How… 
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Past Simple, Future Simple) 
Пасивни облик модалних глагола 
 
(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у комуникацији са 
вршњацима и одраслима. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

What’s the population of Belgrade? It’s nearly 1.7 million people. It lies 116.75 
metres above sea level. The Dead Sea is the world’s lowest point of land at 423 
metres below sea level. 
What’s the height of the world’s tallest building? It’s a skyscraper in Dubai that 
reaches 829.8 m. My mum works on the 15th floor of a 29-storey building. 
What’s the length of the world’s longest river? It’s the Nile in Africa, and it’s 6,853 km 
(4,258 miles) long. What’s the weight of the world’s heaviest animal? It’s the blue 
whale, and it weighs about 200 tonnes. 
What are the length, width and depth of the pool? It’s 6 metres long, 4 metres wide and 2 metres 
deep. What’s its size? Its area is 24 square metres. 
What’s the size of the image? It’s 29.6 KB. 
How much do these apples weigh? They’re almost two and a half kilos/five 
and a half pounds. We need only 2 loaves of bread for the party. 
That’s a bargain! This 
costs a lot! 
They gave us a lot of useful 
advice/information. I heard some amazing 
news this morning. 
How much homework did you have last night? 
We’ve got fewer subjects/ less homework this 
year. Neda got full marks in her test – ten out 
of ten! 
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Основни бројеви преко 1000 
Небројиве именице: information, advice, news, homework... 
Грађење именица за изражавање димензија: high-height, long-length, deep-depth, wide-width... 
 
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура; правописне 
конвенције при раздвајању хиљада, као и целих од децималних бројева; конвенције у 
изговору децималних бројева; метрички и неметрички систем мерних јединица. 



 
 

396 

Програм допунске и додатне наставе 

 Програми  допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, отварају ученицима широке могућности да слободно изграде и 

изразе своју личност.  Ове наставне и ваннаставне активности предвиђене су наставним планом и програмом као посебне активности чији је 

циљ прилагодити наставни програм ученицима и омогућити им његово успешно савладавање, као и потпунији развитак ученикових 

способности.  

 Допунска настава је средство педагошке интервенције у ситуацијама у којима се методиком редовне наставе не постижу 

задовољавајући или очекивани резултати појединца или групе ученика. Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

треба помоћи да усвоје наставно градиво и у потпуности развију своје способности. Узроци ученикових тешкоћа у савладавању наставног 

градива најчешће су последица породичних, социјалних, здравствених, психолошких и других разлога (изостајање са наставе због болести или 

преласка из друге школе). Допунска настава је понекад потребна и ученицима који немају довољно самопуздања или нису довољно 

мотивисани за рад. 

 Допунска настава се организује уз редовну наставу за ученике који у редовној настави теже савладавају делове прописаног програма, 

па им је потребна допунска помоћ ради нормалног напредовања у редовној настави. Уобичајено методичко планирање (годишње и месечно-

оперативно планирање) се не примењује код допунске наставе. План рада допунске наставе  се сачињава за конкретну групу (3-6 ученика) за 

конкретан временски период (око 3-6 наставних часова), и није условљен почетком школске године, полугодишта или месеца. Ученик може 

бити укључен у допунску наставу једнократно, кроз дужи временски период или повремено. Час допунске наставе мора бити максимално 

организован, што значи да за сваког ученика (или групу ученика) треба одредити циљеве и задатке, садржај по етапама, изабрати 

одговарајуће методе и облике рада, наставна средства и слично. Главни облик рада је индивидуални рад ученика алу то не значи да се по 

потреби не користе и други облици рада. За квалитетну организацију допунске наставе препоручљива је сарадња учитеља истих разреда, да 

би заједнички осмислили приступ проблемима. Тиме се омогућује да се одређени учитељ концентрише на ученике са сличним потешкоћама, 

да се преносе позитивна искуства, да удруже материјалну основу рада (књиге, дидактичка средства и сл.) и друго. Садржај рада часа допунске 

наставе је онај садржај из наставног програма који поједини ученици нису усвојили у редовној настави (програм редовне наставе уједно је и 

програм допунске наставе). Решавајући те задатке, ученици ће попунити празнине у свом знању, што ће им омогућити даље редовно 

праћење наставе одређеног наставног предмета. 

 Припрема допунске наставе подразумева следеће кораке: 

• Идентификовање ученика којима је потребна помоћ 

• Идентификовање садржаја које ученик није усвојио 

• Израда плана рада за сваког ученика укљученог у допунску наставу 
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• Праћење и контролисање учениковог напретка у допунској и у редовној настави 

 Основни задатак допунске наставе је прилагодити (индивидуализовати) наставне садржаје одређеног наставног предмета 

ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у савладавању програма, како би им се омогућило усвајање програма и развој њихових 

способности. 

 Додатна настава се организује за даровите ученике. Основна школа је дужна да организује уочавање, школовање, праћење и 

подстицање даровитих ученика и да организује додатни рад према њиховим способностима, склоностима и интересовањима. Садржаји 

додатне наставе се темеље на садржајима редовне наставе, с тим што на овим часовима ученици имају прилику да прошире и продубе те 

садржаје и своја знања. Додатна настава омогућава даровитим ученицима брже и темељније увођење у свет науке. У додатној настави 

преовладава рад у групама, у пару и индивидуални рад. 
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Оријентациони планови допунске и додатне наставе за први циклус основног образовања и 

васпитања 
 

 Допунска настава у првом циклусу основног образовања и васпитања се организује за следеће наставне предмете: 

o Српски језик 

o Математика 

o Руски језик 

Српски језик 

Математика 

Руски језик 

Општи циљеви и задаци:  Пружање помоћи ученицима у савладавању наставног плана и програма 

Р.

б. 

Тема  Укупан бр.часова Специфични циљеви и задаци 

I Читање и писање 
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ењ
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 » Правилно изговара све гласове. 

II Усмено и писмено 

изражавање 

» Једноставно описује предмете и појаве из окружења. Рецитује. 

» Једноставним реченицама одговара на постављена питања. 

Општи циљеви и задаци:  Пружање помоћи ученицима у савладавању наставног плана и програма 

1. Предмети у 

простору и односу 

међу њима 
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» Зна да користи одреднице:горе,доле,изнад,испод.Препознаје геометријске фигуре. 

2. Природни бројеви 

до 100 

» Пребројава елем.скупа.Чита,пише и упоређује бр.до 20.Сабира и одузима до 20. Решава 

најједноставније текст.задатке са једном операцијом.Сабира и одузима десетице. 

3. Мерење и мере » Разликује вредност новчаница.Мери дужину стопом,кораком...Познаје m,cm,dm. 
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Циљ допунске наставе: 

Оспособити ученика да правилно изговара гласове,научене речи,појмове.Ученик користи формалне и неформалне поздраве. 

Тема/садржај Оријентациони 
број часова 

Време Задаци Подршка (списак оних 

који помажу у 

реализацији) 

 
1.Здраво,школо! 

 
         4  

 
септембар 

 
Поздрављање .Именовање особа. 

 

2.Хајде да се дружимо!  
         5 

 
октобар 

Предстваљање себе и другова.Препознавање и 
именовање појединих боја.Бројање(1-10) 

3.Моја породица          4 новембар Представљање чланова породице.Именовање 
основних активности,које се обављају у породици. 

4.Срећан празник!           4 децембар Честитање Нове године,Божића,рођендана.Изра-
жавање жеља.Упућивање честитки.Захваљивање. 

5.Мој дом           4 Јануар 
фебруар 

Именовање просторија у кући/стану.Именовање 
делова намештаја. 

6.Ах,како је то  укусно!           5   март Именовање основних прехрамбених производа, 
воћа и поврћа.Идентификација продавнице.Име-
новање посуђа.Именовање основног прибора за јело. 

7.Шта да обучем?           5  април Именовање одевних предмета и обуће.Именова-ње 
делова лица и делова тела. 

8.Где живиш?           5   Мај 
  јун 

Именовање места живљења.Именовање домаћих и 
дивљих животиња.Именовање превозних средстава. 
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II разред 

Општи циљеви и задаци: 

Унапредити наставу ради постизања бољих резултата. Помоћи ученицима који постижи слабије резултате. 

Редни 

број 

Назив теме Оријентациони 

број часова 

Специфични циљеви и задаци Начин рада 

1. 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

Скуп природних бројева  

 

36 

Пружање помоћи ученицима из области и 

наставних тема који имају потешкоће у 

раду, ради бољег постизања резултата. 

 

 

 

 

 

Индивидуализована настава 

2. Геометријске фигуре и  

тела 

3. Мерење и мере 

1. 

С
р

п
ск

и
 је

зи
к 

Усмено изражавање  

 

36 

 

 

 

Пружање помоћи ученицима из области и 

наставних тема које им представљају 

потешкоће у раду за постизање бољих 

резултата у учењу.  

2. Писано изражавање 

3. Књижевност 

4. Граматика 

5. Правопис 

Укупно часова 72 

Стручно веће за други разред 
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Циљ допунске наставе: 

Оспособити ученика да комуницира на основном нивоу.Уз помоћ наставника ученик правилно  изговара научене појмове и користи 
најједноставније језичке структуре. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Задаци Подршка 

 
1.Новајлија 

 
         4  
      

 
септембар 
 

Именовање школских просторија.Тражење и дава-

ње информације о годинама. 

 

2.Хајде да се играмо!          4 октобар Позивање на игру.Изражавање припадности.Изра-

жавање жеље.Именовање делова тела. 

3.Обуци капут!          5 новембар Именовање годишњих доба.Именовање одевних 
предмета и обуће.Именовање активности у вези са 
одећом. 

4.Ура,зимски распуст!          5 децембар Честитање Нове године,Божића,рођендана.Разу-
мевање команди и питања у вези теме. 

5.Мој стан          5  Јануар 
фебруар 

Именовање активности везаних за различите про-
сторије куће/стана.Именовање лексике везане за 
личну хигијену. 

6.Дошла је бака! 
 

         4     март Именовање чланова породице.Изражавање при-
падности.Учествовање у кратким дијалозима. 

7.Време је за ручак! 
 
 

         5      април Исказивање става у односу на храну(я люблю/я не 
люблю...)Нуђење хране.Прихватање и одбијање 
понуде. 

8.Ја желим пса 
 
 
 
 
 

         4       Мај  
      јун 

Тражење и давање информације о пребивалишту. 
Аудирање и разумевање кратких текстова 
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III разред 
Српски језик 

Математика 

Руски језик 

Општи циљеви и задаци 

Да ученици овладају основним законитостима стпског књижевног језика  на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати,да се оспособе да 

тумаче одабрана књижевна дела,да поступно упознају граматику и правопис,овладавање техником читања и писања на оба писма. 

Редни 

број 

Тема  Укупан 

бр.часова 

Специфични циљеви и задаци 

I ЈЕЗИК 8 » Стицање основних појмова из граматике(именицама,придевима,глаголима); 

» Поступно упознавања правописа и његова примена. 

II КЊИЖЕВНОСТ 6 » Овладавање техником читања 

» Да ученици схвате прочитани текст и да га разумеју 

III ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 4 Да се ученици оспособе за препричавање текста; -вежбање састављања реченица и краћих састава. 

УКУПНО 18  

Општи циљеви и задаци: Усвајање основних математичких знања у вези рачунских операција (сабирања,одузимања,множења и дељења) и да их 

примењују у једноставнијим текстуалним задацима, да уочавају и цртају геометријске фигуре (угао,квадрат, правоугаоник,троугао,круг) и решавају 

текстуалне задатке у вези са тим фигурама; да упознају мере масе,запремине течности и времена. 

Редни 

број 

Тема  Укупан 

бр.часова 

Специфични циљеви и задаци 

I Блок бројева до 

1000 

11 » Правилно читање, писање (арапских и римских цифара),и упоређивање бројева до 1000 уз примену у 

текстуалнимзадацима. 

» Правилно записивати разломке. 

» Решавати једноставније бројевне изразе и једначине. 

II Геометријске 

фигуре и њихови 

међусобни односи 

4 » Цртати: праве,дужи,углове,правоугаоник,квадрат,троугао и круг. 

» Израчунавати обим правоугаоника,квадрата и троугао. 

III Мерење и мере 3 » Упознати јединици мере за масу и запремину тела и јединице за време. 

УКУПНО 18  
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Циљ допунске наставе: 

Ученик уз помоћ наставника  чита текстове,правилно пише слова и речи.Употребљава  једноставне  језичке  структуре  користећи  
одговарајући речник. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Задаци Подршка (списак оних који 

помажу у реализацији) 

 
1.Играмо се,обнављамо 

         

          4 

 

септембар 

Именовање школског прибора.Кратки одрични 

искази и одричне конструкције са речцом нет 

 

2.Азбука 
Наш  друг Миша 
Наш разред 

 
 
          5 

 

октобар 

Усвајање назива слова и њиховог редоследа.Увеж-
бавањеправилног писања свих слова азбуке. 

3.На часу 
  У  парку 

 
          5 

 
   новембар  

Именовање  руских дечјих игара и активности које 
се изводи у парку.Увежбавање читања и писања. 

4.Срећна Нова година 
Мишо,срећан ти рођендан 

           
          4 

децембар Именовање  активности на снегу.Усвајање атрибу-
тивног прилога:холодно,тепло,жарко 

5.Добро јутро! 
Шта желиш? 

          
          4 

Јануар 
фебруар 
 

Изражавање допадања и недопадања.Усвајање 
прилога за време:утром,днём,вечером,ночью 

6.На кога личимо? 
Ја имам маче. 

 
          5     

 
   март 

Описивање делова тела.Опис кућних љубимаца. 
Увежбавање читања и писања. 

7.У којој улици живиш? 
Ми идемо у позориште! 

 
          5 

 
    април 

Упућивање похвала и комплиментирање.Утврђи-
вање редних бројева до 20. 

8.У селу 
  Распуст ,распуст! 

 
          4  

  Мај 
   јун 

Усвајање облика именица за означавање младун-
чади животиња.Усвајање спојивости основних 
бројева са облицима именица го,года,лет. 
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IV разред 
Српски језик 

Општи циљеви и задаци: Унапредити наставу ради постизања бољих резултата. Помоћи ученицима који постижи слабије резултате. 

Редни 
број 

Назив теме Оријентациони 
број часова 

Специфични циљеви и задаци Начин рада 

1. Говорна култура  
18 

Пружање помоћи ученицима из области и 
наставних тема који имају потешкоће у раду, ради 
бољег постизања резултата. 

Индивидуализована настава 

2. Књижевност 

3. Граматика 

 
Укупно часова 

 
18 

Математика 

Општи циљеви и задаци: Да ученици овладају рачунским операцијама природних бројева преко хиљаду, савладају разне просторне геометријске 
фигуре и тела, да путем занимљивих текстуалних проблемских задатака развијају логичко мишљење и закључивање 

Редни 
број 

Назив теме Оријентациони 
број часова 

Специфични циљеви и задаци Начин рада 

1. Скуп природних бројева  
10 

Поштовати поступак и законитости рачунских 
операција са природним бројевима 

 
Индивидуализована настава 

2. Геометријске фигуре и тела  
7 

Применити стечена знања о дужима, 
правоугаонику, квадрату, квадру и коцки са 
израчунавањем обима и површине 

3. Занимљиви текстуални - 
проблемски задаци 

 
19 Вредновати степен математичких знања 

применом занимљивих текстуалних сложених 
задатака 

Укупно часова 36 

Стручно веће за четврти разред 
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Руски језик 
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Циљ допунске наставе: 

Ученик чита те текстове и правилно акцентује речи уз малу помоћ наставника.Са сигурношћу употребљава познате језичке структуре.Уз 
велику помоћ наставника усваја нове комуникативне и језичке структуре. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Задаци Подршка 

(списак оних 

који помажу 

у 

реализацији) 

 

1.Наша школа 

 

         4 

 

септембар 

Именовање  наставних предмета.Именовање дана 
у недељи. 

 

2.Београд-радост Европе          5  октобар Именовање месеци у години.Пружање информа-
ције о месту свог боравка. 

3.Колико је сати?          5 новембар Исказивање времена по часовнику.Тражење 
информације о времену на часовнику. 

4.Зимске радости          4 децембар Именовање зимских  видова спорта.Слушање и 
усвајање кратких дијалога. 

5.Недеља код куће         5 Јануар 
фебруар 

Обнављање  презента глагола прве и друге коњу-
гације.Именовање делова главе и тела. 

6.Дан  школе         4   март Именовање  појединих одевних предмета народне 
ношње.Именовање основних оброка.Именовање 
руских националних јела. 

7.У циркусу         5    април Слушање  и усвајање кратких дијалога.Одговарање 
на  питања у вези  са садржајем  илустрација и 
текста. 

8.Летњи распуст         4     Мај 
    јун 

Обнављање  прошлог времена глагола. Усвајање 
исказа у функцији испраћања на пут. 
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Додатна настава у првом циклусу основног образовања и васпитања се организује у четвртом разреду. 

Општи циљеви и задаци: 

Да ученици овладају рачунским операцијама природних бројева преко хиљаду, савладају разне просторне геометријске фигуре и тела, да путем 

занимљивих текстуалних проблемских задатака развијају логичко мишљење и закључивање 

Р.б. 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

Назив теме Оријентациони 

број часова 

Специфични циљеви и задаци Начин рада 

1. Скуп природних бројева  

10 

Поштовати поступак и законитости рачунских 

операција са природним бројевима 

 

 

Индивидуализована настава 

2. Геометријске фигуре и тела  

7 

Применити стечена знања о дужима, 

правоугаонику, квадрату, квадру и коцки са 

израчунавањем обима и површине 

 

 

3. Занимљиви текстуални - 

проблемски задаци 

 

19 

Вредновати степен математичких знања применом занимљивих текстуалних 

сложених задатака 

 

Укупно часова              36 

 

 

 

Руски језик 
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Циљ додатне наставе: 

Ученик чита текстове и правилно акцентује речи уз малу помоћ наставника.Са сигурношћу употребљава познате језичке структуре.Уз велику 
помоћ наставника усваја нове комуникативне и језичке структуре. 

Тема/садржај Оријентацион
и број часова 

Време Задаци Подршка 

(списак оних 

који помажу 

у 

реализацији) 

 

1.Наша школа 

 

          4 

 

септембар 

Именовање наставних предмета.Именовање дана 
у недељи. 

 

2.Београд-радост Европе           5 октобар Именовање месеци у години.Пружање информа-
ције о месту свог боравка. 

3.Колико је сати?           5  новембар Исказивање времена  по часовнику.Тражење 
информације  о времену на часовнику. 

4.Зимске радости           4  децембар Именовање зимских видова спорта.Слушање и 
усвајање кратких дијалога. 

5.Недеља код куће           5 Јануар 
фебруар 
 

Обнављање презента глагола прве и друге коњу-
гације.Именовање делова главе и тела. 

6.Дан школе          4     март Именовање појединих одевних предмета народне 
ношње.Именовање основних оброка.Именовање 
руских националних јела. 

7.У циркусу          5    април Слушање и усвајање кратких дијалога.Одговарање 
на питања у вези са садржајем илустрација и 
текста. 

8.Летњи  распуст         4   Мај  
    јун 

Обнављање прошлог  времена глагола.Усвајање 
исказа у функцији испраћања на пут. 
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Оријентациони планови допунске наставе за други циклус основног образовања и васпитања 

 

Допунска настава у другом циклусу основног образовања и васпитања се организује за следеће наставне предмете: 

o Српски језик и књижевност 

o Математика 

o Руски језик 

o Енглески језик 

o Географија 

o Историја 

o Биологија 

o Физика 

o Хемија 
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Циљ допунске наставе: 

Благовремена помоћ ученицима са слабијим постигнућем да постигну задовољавајући успех, а самим тим да се редовна настава ослободи 

успореног хода изазваног сачекивањем појединаца који не успевају да на време савладају све садржаје.Тежиште рада је на вежбању, 

обнављању градива и посебним домаћим задацима 

Тема/садржај Оријентацион

и број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Књижевност- књижевни родови 

 

2.Врсте речи 

 

3.Деклинација 

 

4. Служба речи 

 

5.Правопис 

 

6.Глаголи –глаголски вид и род 

 

7.Глаголске основе-инфинитивна и 

презентска 

 

7. Глаголски облици 

 

8. Језичка култура 

Н
ас

та
вн

и
ц

и
 

 
ћ

е 
о

д
р

ед
и

ти
 

б
р

о
ј 

ча
со

ва
 

д
о

п
ун

ск
е 

н
ас

та
ве

 
у 

ск
л

ад
у 

са
 

св
о

ји
м

 
за

д
уж

ењ
и

м
а 

 
и

 
сп

ец
и

ф
и

чн
о

ст
и

м
а 

  

о
д

ељ
ењ

а.
 

   
  Д

о
п

ун
ск

а 
 н

ас
та

ва
  и

з 
 с

р
п

ск
о

г 
је

зи
ка

  и
   

књ
и

ж
ев

н
о

ст
и

   
се

 

р
еа

л
и

зу
је

   
   

 н
ак

о
н

 ф
о

р
м

и
р

ањ
а 

 г
р

уп
е 

 , 
 т

о
ко

м
  ш

ко
л

ск
е 

 г
о

д
и

н
е.

 

*Ученик је у стању да одреди књижевни род ;  

*разликује карактеристике народне од карактеристика 

уметничке књижевности; 

*одреди елементе композиције лирске песме(стих, 

строфа); епског дела у стиху и прози( делови фабуле-

поглавље , епизода; стих); драмског дела( чин, сцена, 

појава); 

*разликује променљиве од непроменљивих речи; 

*разликује категорије рода, броја и падежа код речи 

које имају деклинацију;  

*употребљава падежне облике у складу са нормом; 

*разликује основне реченичне чланове у типичним 

примерима; 

*доследно примењује правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и растављеног писања  

речи; интерпункцијских знакова; 

*употребљава глаголске облике у складу са нормом; 

*користи различите облике казивања; *проналази 

различите информације у књижевном тексту;  

*саставља говорени или писани текст  о доживљају 

књижевног дела; 

Наставници 

српског 

језика 
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Циљ допунске наставе: 

 усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном нивоу које ученици нису усвојили током редовне 

наставе.Увежбавање и понављање стечених знања и давање упустава за савладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде по 

прилагођеномпрограму. Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било ког разлога нису усвојили наставно 

градиво. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Скупови 

Скупови тачака 

Дељивост бројева 

Угао 

Разломци 

Осна симетрија 

3 

4 

4 

6 

16 

3 

Током целе 

године 

један час 

седмично 

- Схвати смисао речи: „и", „или", „не", „сваки", 
„неки"  

Зна да нацрта Венов дијаграм и одређује да ли 
неки елемент припада скупу или не. 

- понавља, допуњује и сређује раније стечена 
знања о важнијим геометријским фигурама 
(права, дуж, полуправа, раван, кружница и круг, 
полураван, простор и др.) 

- дели са остатком једноцифреним бројем и зна 
када је један број дељив другим. 

- влада појмовима:  угао , зна основне елементе 
угла,разликује  врсте углова и зна  основну 
јединицу мере за угао. Сабира и одузима 
углове рачунски и конструктивно 

- преведе децимални запис броја у разломак и 
обратно. 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 

- разликује осносиметричне фигуре, интуитивно 
схвата појам подударних фигура (кретањем до 
поклапања). Зна да конструише симетралу угла 
и дужи. 
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Циљ допунске наставе: 
-Кроз  додатна вежбања помоћи ученицима да обнове градиво стечено претходних година и лакше усвоје ново градиво из петог разреда 
-Подстаћи ученике да се више посвете учењу руског језика кроз вежбе 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Русские гласные 
Правильное произношение окончаний 
Спряжение  глагола 
Глаголы движения 
Притяжательные местоимения 
Род существительных 
Имена прилагательные 
Зимние каникулы 
Глагол кататься 
Виды спорта 
Времена года 
Названия месяцев,дней 
Числительные 
Названия животных 
Одежда и обувь 
Части тела 
 

 

                                          

 

   УКУПНО 

         2 
         1 
         5 
         3 
         3 
         2 
         3 
         1 
         2 
         1 
         1 
         2 
         4 
         2 
         2 
         2 
 
 
 
      
   
 
 
36 
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-Утврдити разлике  између матерњег и страног 
језика 
-Обновити руски правопис 
-Вежбати правилно читање 
-Усвојити основне граматичке категорије 
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Циљ допунске наставе:   
- кроз додатна везбања помоћи  ученицима да лакше усвоје ново градиво из петог разреда 
 - подстаћи ученике да се више посвете учењу енглеског језика кроз вежбе прилагођене њима и њиховом знању, али и оне  
   вежбе које ће им показати да није тешко савладати страни језик уз додатну мотивацију 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.School: alphabet, verb TO BE, vocabulary 

(school objects, colours, numbers,animals) 

 

5 Крај 

септембра, 

октобар 

- савладају и даљеусавршеенглескуабецеду 
- науче и 

даљеусавршеупотребупомоћногглагола TO 
BE 

- науче и даље усаврше идентификацију и 
именовање особа, објеката, животиња, 
боја и бројева у вези са темама 

- разумеју једноставна упуства и команде 
 

Н
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та
вн
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ц

а 

2.Friends: Present tenses: simple and 

continuous, reading 

5 октобар 

новембар 

- науче и даље усаврше садашње просто и 
трајно време у енглеском језику 
 

3.Family: Have/has got, plural of nouns, 

parts of body, reading practices 

5 новембар 

децембар 

- науче и усаврше употребу глагола 

HAVE/HAS got ради изражавања 

поседовања или описивања 

- науче и даље усаврше једнину и множину 
- науче и даљеусавршевокабулар у 

везисаделовиматела 
- савладају техникечитања у себи и 

гласногчитања 

4.Time to celebrate:holidays, numbers 1 to 

20,the  days of the week, months, modal 

verb CAN, present simple tense,reading 

practices 

7 децембар 

јануар 

фебруар 

Ученицитребада: 

- науче и усаврше вокабулар везан за 
празнике, рођендане 

- обновеосновнебројеведо 10 и 
даљеусавршеосновнебројеведо 20 

- усавршевокабулар у везисаданима у 
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недељи и месецима у години 
- савладају и науче дакористемодалниглагол 

CAN радиизражавањанечијихспособности 
и могућности 

- обнове и даљеусавршеграђење и 
употребусадашњегпростогвремена 

- савлада технике читања  

5.Let's go shopping: vocabulary (food, drink, 

clothes), adjectives,reading practices 

 

 

 

8 фебруар 

март 

април 

    Ученици треба да: 

- науче и даље усаврше вокабулар у вези са 
храном и пићем 

- науче и даље усаврше вокабулар у вези са 
одећом 

- науче да питају за цену нечега 
- савладају употребу неодређених 

детерминатора SOME/ANY уз бројиве и 
небројиве именице 

- науче и даљеусавршепоређењепридева 
- савлада технике читања у себи и гласног 

читања 

6.All over the world: seasons, months, 

London ,reading practices 

 

 

6 април 

мај 

   Ученици треба да: 

- науче и даљеусавршевокабулар у 
везисагодишњимдобима и месецима у 
години 

- савлада технике читања у себи и гласног 
читања 

- упознају начине понашања својствене 
култури земље чији језик учи (Велика 
Британија) и науче основне податке о 
земљи 
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Циљ допунске наставе: 
-да омогући ученицима да савладају онај део градива који нису успели да постигну у редовној настави токо што ће на захтев наставника бити 
укљу- 
 чени током школске године једном или више пута; 
-индивидуализован облик рада да би се постигли бољи резултати,по потреби и ИОП. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 
 
1.Васиона и Земља 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Зависи од 
распореда 

часова 
 

После допунских часова ученик треба да: 
-наводи начине оријентисања; 
-препознаје континенте и океане на глобусу; 
-именује небеска тела у Сунчевом систему; 
-набраја небеска тела видљива голим са 
Земље 
 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће 

географиј

е 

 
 
2.Планета Земља 

 
 

5 

После допунских часова ученик треба да: 
-именује кретања Земље и неке последице тих    
 кретања; 
-именује унутрашње Земљине сфере; 
-именује спољашње силе; 
-именује најзначајнији гас у атмосфери 
-именује океане, већа мора, реке и језера по 
континентима; 
-именује неке природне зоне и веће 
животиње. 
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Циљ допунске наставе:  

Подршка  ученицима који из неких разлога не могу да постигну задовољавајуће резултате у савладавању градива у редовној настави 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 1 

П
о

 ф
о

р
м

и
р

ањ
у 

гр
уп

е 

-разликује основне временске одреднице 
(годину, деценију, век, миленијум, еру); 

 

 

Праисторија 1 -користи  основне  историјске појмове; 
 

Стари исток 2 - изложи, у усменом или писаном облику, 
историјске догађаје исправним хронолошким 
редоследом; 

Античка Грчка 2 – користи основне историјске појмове; 
 

Антички Рим 2 -наведе основне разлике између античке 
римске републике и царства; 
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Циљ допунске наставе: 

 јесте да се ученицима који нису савладали садржаје биологије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

-Порекло и разноврсност живог света  

8 

 

септембар, 
октобар, 
новембар, 
децембар 

Ученици треба да: 

- знају узроке развоја и усложњавања грађе и 

функције током еволуције и разумеју значај и 

умеју самостално да реализују систематско и 

дуготрајно прикупљање података;                              –  

у самосталним истраживачким радовима овладају 

основама научног метода;                         - знају 

функцију генетичког материјала и његову основну 

улогу у ћелији;                                                   - знају да 

се уз материјалне токове увек преноси и енергија 

и обратно и интерпретира односе исхране у 

екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, 

сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и 

трофичке пирамиде);                          - знају 

просторну и временску организацију животних 

заједница и популација;                             - разумеју 

основне биолошке процесе који леже у основи 

физиолошки правилне исхране;                        -

познају главне компоненте намирница и њихову 

храњиву вредност;                                                          - 

познаје симптоме и главне карактеристике 

болести метаболизма и узроке због којих настају 

(гојазност, анорексија, булимија и шећерна 

болест).                                                              - знају 

 

Наставник 

биологије, 

вршњаци, 

родитељи 

 

- Јединство грађе и функције као основа 
живота 

 

3 

јануар, 

фебруар 

- Наслеђивање и еволуција   

2 

март 

- Живот у екосистему  

3 

април, мај 

- Човек и здравље 2 мај, јун 



 
 

417 

самостално да користе ИКТ и другу опрему у  

истраживању, обради података и приказивању 

резултата. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА – VI РАЗРЕД 
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Циљ допунске наставе:  

Подршка ученицима који из објективних разлога не постижу задовољавајуће резултате у настави матерњег језика у неком од програмско-

тематских подручја 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1. Читање и разумевање текста 
 

2. Граматика и правопис 
 

3. Језичка култура 
 

4. Књижевност  
Н
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Ученик ће бити у стању да: 

• Чита и разуме прочитани текст 

• повезује граматичке појмове обрађене у 
претходним разредима са новим 
наставним садржајима 

• зна све гласове српског језика 

• зна поделу сугласника по звучности и месту 
изговора 

• разликује врсте гласовних промена у 
једноставним примерима и примењује 

• зна појам заменице 

• разликује основна глаголска времена 

• разликује појам и врсте реченица 

• примењује правописну норму 

• визуелно разликује књижевне родове 

• уочава основне елементе  структуре 
књижевноуметничког дела: тема, мотив; 
радња, време и место радње 

• препознаје поступке ликова 
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Циљ допунске наставе: усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном нивоу које ученици нису 

усвојили током редовне наставе.Увежбавање и понављање стечених знања и давање упустава за савладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде по 

прилагођеномпрограму. Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било ког разлога нису усвојили наставно 

градиво. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Цели бројеви 

Рационални бројеви 

Троугао 

Четвороугао 

Површина троугла и четвороугла 

 

6 

11 

8 

5 

6 

Током целе 

године један 

час седмично 

-  Схватити структуру целих бројева.Зна да 
представи целе бројеве на бројевној правој. 
Упоређује целе бројеве.Зна појам супротног 
броја и апсолутне вредности броја. Усвојити 
основне рачунске операције са целим 
бројевима 

- Зна да претвори децимални број  у разломак и 
обрнуто.Прикаже рационалне бројеве на 
бројевној правој. Усвојити основне рачунске 
операције са рационалним бројевима. 
Решавати једноставније једначине у скупу 
рационалних бројева. 

- Разликује основне врсте троуглова и зна 
основне елементе троугла.Зна колики је збир 
углова у троуглу и рачуна трећи непознати угао 
троугла. Обновити конструкције неких основних 
углова. Развити уредност и прецизност 
приликом конструкције троуглова ,углова 
уписане и описане кружнице. 

- Разликује основне врсте четвороуглова и зна 
основне елементе четвороугла.Зна колики је 
збир углова у четвороуглу и рачуна четврти 
непознати угао четвороугла.  

- Схвати појам површине. Схватити једнакост 
површи геометријских фигура. Рачуна 
површину квадрата и правоугаоника.Увежбава 
рачунање површина троугла и четвороугла када 
су сви елементи непосредно дати у задатку. Зна 
основну јединицу мере за површину 
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Циљ допунске наставе: 

Пружање подршке ученицима у савладавању основних појмова и знања о грађи ћелије и организма о основним појмовима у екосистему, 

шта је наследни материјал, о постанку живота на Земљи, о изазивачима болести,болестима и повредама 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Јединстви грађе и функције као основа 

живота 

  

2. Живот у екосистему 

 

3. Наслеђивање и еволуција 

 

4. Порекло и разноврсност живог света 

 

5. Човек и здравље 

18 

 

 

8 

 

3 

 

3 

 

4 

То
ко

м
  ц

ел
е 

 ш
ко

л
ск

е 
 г

о
д

и
н

е
 

Дефинише грађу биљне, животињске и 
бактеријске ћелије. 
Наброји животне процесе на нивоу ћелија и нивоу 
организама. 
Препозна и именује органе човека и њихов уулогу. 
Препознаје на цртежу или моделу једноћелијске и 
вишећелијске организме. 
Препознаје лабораторијски прибор, објасни 
његову употребу и дефинише појам микроскоп и 
микроскопски препарат. 
Дефинише појам животне средине, 
станишта, популације, екосистема и 
еколошке нише. 
Дефинише појам популације и наведе њене 
основне одлике. 
Разликује природну од вештачке селекције. 
Дефинише појам наследне варијабилности и 

природне селекције. 

Наводи основних шест група живих бића и набраја 
таксономске категорије. 
Уочава разлике између једноћелијских и 

вишећелијских организама.   

Дефинише здравље и болест. Знанај чешће 

узрочнике болестибиолошке и небиолошке 

природе. 

Ученик препознаје хигијену као део здравствене 

културе. 
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Циљ допунске наставе: 

-да омогући ученицима да савладају онај део градива који нису успели да постигну у редовној настави токо што ће на захтев наставника бити 
укљу- 
 чени током школске године једном или више пута; 
-индивидуализован облик рада да би се постигли бољи резултати,по потреби и ИОП 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Друштво и географија /  
 
 
 
 
 

Зависи од 
распореда 

часова 

/  

 
 
2.Географска карта 

 
 

2 

После допунских часова ученик треба да: 
-разликује глобус од географске карте; 
-зна да покаже стране света на географској карти; 
-зна да чита рељеф (уз помоћ метода боја ) на гео-
графској карти. 

 
3.Становништво 

 
2 

После допунских часова ученик треба да: 
-усвоји основне појмове о становништву . 

 

 
4.Насеља 

 

 
1 

После допунских часова ученик треба да: 
-усвоји основне појмове о насељима. 

 

5. Привреда 3 
 

После допунских часова ученик треба да: 
-разликује привреду од привредних 
делатности 

6. Држава и интеграциони процеси 3 После допунских часова ученик треба да: 
-знадачитаполитичкукарусвета. 

7. Географија Европе 3 После допунских часова ученик треба да: 
-зна да ограничи Европу према главним странама  
  света и да чита веће географске објекте на  гео- 
  графској карти; 
-препозна основне природногеографгске и друш- 
  твеноекономске одлике Европе. 
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Циљ допунске наставе:  

Подршка  ученицима који из неких разлога не могу да постигну задовољавајуће резултате у савладавању градива у редовној настави. 

 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 2 

П
о

 ф
о

р
м

и
р

ањ
у 

гр
уп

е 

-Наведе  најважније  историјске изворе за 

средњевековну историју; 

 

Европа, Средоземље и српске 
земље у раном средњем веку 

3 – наведе најзначајније последице настанка 

и развоја држава у Европи и Средоземљу у 

раном средњем веку; 

Европа, Средоземље и српске 
земље у позном средњем веку 

3 -наведе најзначајније последице настанка и развоја 

држава у Европи и Средоземљу у позном средњем 

веку; 

 

Европа, Свет и српске земље у 
раном новом веку 

3 -наведе најзначајније последице настанка и развоја 

држава у Европи и Средоземљу у раном новом 

веку 
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Циљ допунске наставе: 

 је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм наставе физик, као и да у 

адекватној мери усвоји њене основне појмове и законе 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

КРЕТАЊЕ 

 

СИЛА 

 

 МЕРЕЊЕ 

 

МАСА И ГУСТИНА 

 

 ПРИТИСАК 
Н
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− зна врсте кретања и описује их помоћу 

појмова и физичких величина 

− зна математичку зависност брзине и уме да 

је израчуна 

− користи јединицу за брзину у SI систему: m/s 

−уме да измери силу динамометром  

−користи јединицу силе у SI систему:N 

−овлада мерењем следећих физичких 

величина: дужине, времена и запремине  

−уме да рукује мерилима и инструментима за 

мерење 

−уме помоћу дефиниционих формула да 

израчуна бројне вредности густине  

−уме да одреди густину чврстих тела и 

течности мерењем масе и запремине 

− одреди притисак чврстих тела мерењем и 

израчунавањем 

 

 

За
д
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Циљ допунске наставе: - 

- кроз додатна везбања помоћи ученицима да лакше обнове градиво стечено у претходној години и лакше усвоје ново градиво из шестог 
разреда               

   - подстаћи ученике да се више посвете учењу енглеског језика кроз вежбе прилагођене њима и њиховом знању, али и оне  вежбе које ће 
им показати да није тешко савладати страни језик уз додатну мотивацију 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Present Tenses: Simple and Continuous 
tense 

5 Крај септембра 
Октобар 

- обнове и даље усаврше употребу садашњег 

времена у енглеском језику 

ЗА
Д

У
Ж

ЕН
И

 Н
А

С
ТА

В
Н

И
Ц

И
 

2.going to, comparison of adjectives, 
cardinal numbers 1 to 1000, articles,wh -
questions, Past simple tense (regular verbs), 
Past simple tense (verb TO BE), reading 
practices 

10 новембар 
децембар 
јануар 

- обнове употребу Going to 

- обнове грађење придева као и њихову употребу 
- савладају и користе бројеве до 1000 
- обнове и даље усаврше употребу члана у 

енглеском језику 
- прошире речник усвајањем нових речи кроз 

читање и разумевање текстова 

3.Past Simple Tense ( regular / irregular 
verbs), plural of nouns, countable and 
uncountable nouns, adverbs, quanifiers: 
some/ any, much/many/a lot of, time 
telling, reading practices 

 

 

 

12 јануар 
фебруар 
март 

- науче грађење и употребу прошлог простог 

времена у енглеском језику 

- науче и даље усаврше неправилне глаголе у 
прошлом времену  

- обновеи даљеусавршемножинуименицакао и 
неправилну множину 

- савладају упоребу неодређених детерминатора 
SOME/ANY уз бројиве и небројиве именице 

- обнове и даљеусавршеприлоге 
- обнове и даље усаврше  тражење и давање 

обавештења о времану на часовнику 
- прошире речник усвајањем нових речи кроз 

читање и разумевање текстова 

4.Past Simple Tense, modal verbs 

MUST/MUSTN'T,  reading practices 

 

9 април 

мај 

јун 

- обнове и даље усаврше просто прошло време 
- обнове и даље усаврше модалне глаголе 
- прошире речнику свајањем нових речи кроз 

читање и разумевање текстова 
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Циљ допунске наставе: 

-Кроз додатна вежбања помоћи ученицима да обнове градиво  стечено претходних година и лакше усвоје ново градиво из шестог разреда 
-Подстаћи ученике да се више посвете учењу руског језика кроз вежбе прилагођене њиховом знању,али и  вежбе које ће им показати да није 
тако тешко савладати страни језик уз додатну мотивацију 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Виды транспорта 
Прошедшее время глагола 
Глагол любить 
Глагол болеть 
Помещения в школе 
Выражение желания 
Род существительных 
Русские падежи 
Времена года,названия месяцев 
Названия диких животных 
Имена прилагательные 
Одежда и обувь 
Зимние праздники 
Порядковые числительные 
Наречия времени 
Названия продуктов 
Названия посуды 
В  кафе 
Достопримечательности Москвы 
 

УКУПНО 

       1 
       2 
       1 
       1 
       1 
       2 
       2 
       2 
       1  
       2 
       4 
       2 
       2 
       3 
       2 
       2 
       1 
       2 
       3  
 
     36  
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-Обновити  глаголска времена 
-Указати на разлику у падежима матерњег и 
страног језика 

-Савладати основну лексику везану за 
дом,породицу и окружење 
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Циљ допунске наставе: 

Благовремено помагање слабијим ученицима да постигну задовољавајући успех, а и да се самим тим редовна настава ослободи успореног 

хода који је изазван „сачекивањем“ заосталих појединаца. Тежиште рада је у вежбањима, обнављању градива и посебним домаћим 

задацима. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Писање 

Читање и разумевање прочитаног 

Граматика (реченични чланови, синтагма, 

реченица, напоредни односи, зависне 

реченице) 

Правопис 

Књижевност 
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- Проширивање знања стеченог у нижим 

разредима 

 

- Увежбавање писања, читања и разумевања 

текста 

 

 

- Увежбавање правопиних правила 

Наставник 

српског 

језика 
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Циљ допунске наставе:  

усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном нивоу које ученици нису усвојили током редовне 

наставе.Увежбавање и понављање стечених знања и давање упустава за савладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде по 

прилагођеномпрограму. Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било ког разлога нису усвојили наставно 

градиво. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Реални бројеви 

Питагорина теорема 

Рационални алгебарски изрази 

Многоугао 

Круг  

Обрада података 

6 

6 

7 

7 

7 

3 

Током целе 
године један 
час 
седмично 

- Схватити појам квадрата рационалног 
броја и рачуна квадрат рационалног 
броја. Схвати појам квадратног корена.  
Упознати скуп реалних бројева и 
операције са њима .Одреди бројевну 
вредност једноставнијег израза са 
реалним бројевима; 
Упозна правоугли координатни систем и 
зна функцију директне 
пропорционалности 

- Упознати се са Питагорином теоремом и 
зна на који троугао се примењујњ 
Питагорина теорема. Израчуна непознату 
страницу правоуглог троугла 

- Упознати појам степена и операције са 
степенима(операције са степенима истих 
основа) 
Зна да израчуна степен чији је изложилац 
природан број и  зна операције са таквим 
степенима 

- Изводити основне рачунске операције са 

мономима и полиномима(сабира и 

одузима сличне мономе и множи 

мономе) 

- Схвата појам многоугла и разликује 

основне елементе многоугла.Препознати 

 

 

 

 

 

Наставници 

математике, 

педагог, 

ученици, 

родитељи 
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и користити најважније обрасце 

- Схвата појам круга и разликује   основне 
елементе круга. Рачуна површину и обим 
круга датог полупречника 
Препознати најважније обрасце у вези са 

кругом 

одређује средњу вредност имедијану 
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Циљ допунске наставе: 
-Кроз додатна вежбања помоћи ученицима да обнове градиво научено у претходне две године и да лакше усвоје  ново градиво из седмог  
разреда 
-Подстаћи ученике да се више посвете учењу руског језика кроз вежбе прилагођене њима и њиховом знању 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 
Глаголы 
Почта-лексика 
Повелительное наклонение 
Достопримечательности   Белграда 
Виды спорта и соревнования 
Глаголы  движения 
Русские и сербские спортсмены 
Внешность и характер человека 
Притяжательные местоимения 
У врача 
Времена года,названия месяцев 
Имена прилагательные 
Сколько времени? 
Моё свободное время 
Наречия времени 
Виды магазинов 
Русские падежи 
Порядковые числительные 
         
 

УКУПНО 
 
 

                 

 
         4 
         2 
         2 
         2 
         2 
         2 
         1 
         2 
         2 
         2 
         1 
         2 
         2 
         2 
         2 
         2 
         2 
         2 
 
 
      36 
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  Г

Р
У

П
Е 

 

-Обновити промену глагола 
-Научити како се изражава време у руском језику 
-Усвојити лексику везану за опис  и карактер 
човека 
-Оспособити ученике за краћи дијалог 
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Циљ допунске наставе: - 
 -кроз додатна везбања помоћи ученицима да лакше обнове градиво стечено у претходној години и лакше усвоје ново градиво из седмог 
разреда               
- подстаћи ученике да се више посвете учењу енглеског језика кроз вежбе прилагођене њима и њиховом знању, али и оне вежбе које ће им 
показати да није тешко савладати страни језик уз додатну мотивацију 
 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Tenses:present and past, irregular verbs – 
past tense, ordinal numbers 1st- 20th, 
articles, reflexive pronouns, possessive 
pronouns, question tags 

10 крај 

септембра 

октобар 

новембар 

   Ученик треба да: 

- обнови грађење и употребу садашњег и 
прошлог времена  

- обнови и даље усаврши редне бројеве од 1 
до 20 

- обнови употребу чланова у енглеском 
језику 

- научи и даље усаврши повратне заменице 
- научи и даље усаврши присвојне заменице 
- научи и даље усаврши упитне фразе 

прошире речник усвајањем нових речи 
кроз читање и разумевање текстова 

Весна 

Ковачеви

ћ 

Весна 

Ковачеви

ћ 

Весна 

Ковачеви

ћ 

Весна 

Ковачеви

ћ 

 

2.Verbs: likes and dislikes, ability in the past- 

COULD, the plural of nouns, verb+ infinitive, 

adjectives( comparative and superlative 

form), reading practices 

 

 

 

 

8 децембар 

јануар 

   Ученик треба да: 

- обнови и даље усаврши употребу члана у 
енглеском језику 

- обнови и даље усаврши множину именица 
- обнови и даље усаврши поређење придева 
- обнови глаголе за изражавање допадања и 

недопадања 
- обнови и даље усаврши употребу 

непотпуног глагола COULD за изражавање 
способности 
прошире речник усвајањем нових речи 
кроз читање и разумевање текстова 



 
 

433 

3.The Present Perfect Tense (ever, never, 

for, just, ), Past Simple Tense, articles A/AN, 

zero, used to, reading practices 

 

 

 

10 фебруар 

март 

април 

      Ученик треба да: 

- научи и даље усаврши грађење и употребу 
Past Perfect Tense 

- обнови и даље усаврши употребу Past 
Simple Tense 

- усвоји, разуме и вежба употребу USED TO  
- обнови и даље усаврши употребу члана 

A/AN и нултог члана у енглеском језику 
прошире речник усвајањем нових речи 
кроз читање и разумевање текстова 

4.Future simple tense,( going to), present 
perfect tense, preposition, country and 
nationality, wh- words, nouns, adjectives, 
reading practices 

8 април 

мај 

јун 

   Ученик треба да: 

- обнови и даље усаврши будуће време 
- обнови и даље усаврши употребу 

садашњег презента (Present Perfect Tense) 
- даље усаврше употребу предлога 
- даље усаврше употребу WH питања 
- науче имена земаља и националности 
- обнове  именице и придеве 

прошире речник усвајањем нових речи 
кроз читање и разумевање текстова 
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Циљ допунске наставе: 
-да омогући ученицима да савладају онај део градива који нису успели да постигну у редовној настави токо што ће на захтев наставника бити 
укљу- 
 чени током школске године једном или више пута; 
-индивидуализован облик рада да би се постигли бољи резултати,по потреби и ИОП. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Географске одлике Европе 2  
 
 

Зависи од 
распореда 
часова 

 
После допунских часова ученик треба да: 
-зна да ограничи континент према главним 
странама света и да чита веће географске објекте  
на  гео графској карти; 
-препозна основне природногеографгске и друш  
твено економске одлике ваневропских 
континената 

Наставник 

географије 

Географске одлике Азије 2 

Географске одлике Африке 1 

Географске одлике Северне Америке 1 

Географске одлике Јужне Америке 1 

Географске ослике Аустралије и 
   Океaније 

1 
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Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 2 

П
о

 ф
о

р
м

и
р

ањ
у 

гр
уп

е 

-да сагледа врсту и значај историјских извора за 
проучавање историје новог века 

Наставник 

историје 

Европа, свет, српске државе и 
народ на на почетку индустријског 
доба (до средине 19. века 

3 -да образложи узроке и последице историјских догађаја 
на конкретним примерима; 

 

Европа, свет, српске државе и 
народ у другој половини 19. века 

3 -да образложи узроке и последице историјских догађаја 
на конкретним примерима; 

 

Европа, свет , српске државе и 
народ на почетку 20. века 

 3 -да образложи узроке и последице историјских догађаја 
на конкретним примерима 
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Циљ допунске наставе: 

Пружање подршке ученицима у савладавању основних појмова и знања о грађи једра и хромозомима, о основним деловима ћелије,како 

врсте  добијају имена, шта је екосистем и односе исхране у њему, о изазивачима болести,болестима и повредама. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Наслеђивање и еволуција 

  

2. Јединство грађе и функције као основа 

живота 

3. Порекло и разноврсност живог света 

4. Живот у екосистему 

5. Човек и здравље 

5 
 
16 
 
 
5 
 
6 
 
4 

Током 
школске 
године 

Ученик зна шта је ген а шта хромозом. 
Зна шта је митоза а шта мејоза. 
Дефинише полно и бесполно размножавање. 
Црта и обележава дрво живота. 
Препознајелабораторијскиприбор, 
објаснињеговуупотребу и 
дефинишепојаммикроскоп и 
микроскопскипрепарат. 
Препознаје и разликује ћелије и делове 
организма, биљака, гљива и животиња. 
Зна шта је ген а шта хромозом. 
Зна шта је митоза а шта мејоза. 
Дефинише полно и бесполно размножавање. 
Познаје основне односе у биоценози. 
Зна шта су биотички а шта абиотички фактори. 
Дефинишездравље и болест. 
Знанајчешћеузрочникеболестибиолошке и 
небиолошкеприроде. 
Ученикпрепознајехигијенукаодеоздравственекулту

ре. 

 

 

Наставник  

Родитељи 



 
 

437 

П
Р

ЕД
М

ЕТ
: Ф

И
ЗИ

К
А

 
Циљ допунске наставе: 

Ученицима објаснити детаљније градиво које нису савладали на редовним часовима. Урадити неке лакше примере или присетити се 

градива из претходних области 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

а) Сила и кретање 

б) Равнотежа тела 

в) Механички рад и енергија 

г) Топлотне појаве 

 

Из сваке 
области по 
три часа 
допунске 
наставе 

Петак седми 

час у ИО 

Накучани. 

Понедељак 
седми час у 
ИО Криваја 

– примењује Њутнове законе динамике на 

кретање тела из окружења 
– показује врсте и услове равнотеже чврстих тела 

на примеру из 

окружења 

– разликује кинетичку и потенцијалну енергију 

тела и повезује њихове промене са извршеним 

радом 

− разликује појмове температуре и количине 

топлоте и приказује 

различите механизме преноса топлоте са једног 

тела на друго 

– анализира промене стања тела (димензија, 

запремине и агрегатног стања) приликом грејања 

или хлађења 

 

Разредни 

старешина, 

одељење, 

родитељи 
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Циљ допунске наставе: 

 хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и 

да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 

-Хемија као експериментална наука и 
хемија у свету око нас 

 

1 

 

септембар 

 

Ученици треба да: 

• овладају основним хемијским појмовима 

ради лакшег уклапања у редовни наставни 

процес; 

• на што лакши начин надокнаде и усвоје 

појмове које су пропустили због краћег или 

дужег изостајања са редовне наставе; 

• овладају различитим методама учења 

хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу; 

• разумеју квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола, формула и 

једначина;  

• разумеју шта је предмет изучавања хемије, 

значај хемије за развој технологије и развој 

друштва уопште; 

• правилно рукују лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показују одговоран 

однос према здрављу и животној средини; 

• умеју  једноставним огледима да испитају  

физичка својства супстанци и да та својства 

опишу; 

• тумаче ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних производа. 

 

Наставник 

хемије, 

вршњаци, 

родитељи 

-Хемијска лабораторија 1 октобар 

-Атоми и хемијски елементи 2 новембар 

-Молекули елемената и једињења, јони и 
јонска једињења 

4 

 

децембар 

-Хомогене и хетерогене смеше 2 фебруар 

-Хемијске реакције и хемијске једначине 4 март 

-Израчунавања у хемији 4 април - мај 

-Водоник и кисеоник и њихова једињења. 
Соли. 

2 мај - јун 
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Циљ допунске наставе: 

Благовремено помагање слабијим ученицима да постигну задовољавајући успех, а и да се самим тим редовна настава ослободи успореног 

хода који је изазван „сачекивањем“ заосталих појединаца. Тежиште рада је у вежбањима, обнављању градива и посебним домаћим 

задацима. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 

1. Мисија Ћирила и Методија и почетак 

писмености код Срба 

2. Развој српског књижевног језика и 

писма 

3. Вукова реформа 

4. Грађење речи 

5. Подела гласова и гласовне промене 

6. Врсте речи, подврсте речи и њихове 

категорије 

7. Реченични чланови 

8. Независне и зависне реченице 

9. Спојено и одвојено писање речи 

9. Писање великог слова 

10. Интерпункцијски и правописни 

знаци 

11. Анализа књижевних текстова 

12. Стилске фигуре 

13. Књижевнонаучне врсте 

14. Лирске врсте 

15 . Епско-лирске врсте 

16. Писање састава 

 

 Наставници 

ће одредити 

број часова 

допунске 

наставе у 

складу са 

својим   

задужењима 
и  
специфичност
има 
одељења. 

Часови 

додатне 

наставе 

реализују се 

након 

формирања 

групе током 

школске 

године. 

 

1. зна особине и врсте гласова; примењује 
књижевнојезичку норму у вези са гласовним 
променама 
2. дели реч на слогове у једноставнијим примерима 
3.  препознаје врсте речи; зна основне граматичке 
категорије променљивих речи; примењује 
књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 
4. разликује просте речи од твореница; препознаје 
корен речи; гради реч према задатом значењу на 
основу постојећих творбених модела 
5. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, 
предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 
6.  разликује основне врсте независних реченица 
(обавештајне, упитне, заповедне) и препознаје врсте 
зависних реченица. 
7.. одређује реченичне и синтагматске чланове у 
једноставним  примерима 
8. правилно употребљава падеже у реченици и 
синтагми 
9. разликује појмове књижевног и народног језика;  
10. зна  основне податке о развоју књижевног језика 
код Срба (од почетака до данас) 
 11. зна основне податке о пореклу и дијалекатској  
разуђености српског језика 
12.  разликује типове књижевног стваралаштва (усмена 
и ауторска књижевност) 
13.  разликује основне књижевне родове: лирику, 
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епику и драму 
14.  препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; 
осмерац и десетерац) 
15.. препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, 
дијалог и монолог 
16.  препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 
17. уочава битне елементе књижевноуметничког 
текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, 
лик... 
18. Зна да преприча дело и уочава разлику између 
пепричавања и анализе 
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Циљ допунске наставе:  

усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном нивоу које ученици нису усвојили током редовне 

наставе.Увежбавање и понављање стечених знања и давање упустава за савладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде по 

прилагођеномпрограму. Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било ког разлога нису усвојили наставно 

градиво. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Сличност троуглова 

Тачка права и раван 

Линеарне једначине и неједначине 

Призма 

Пирамида 

Линеарна функција 

Системи линеарних једначина 

Ваљак  

Купа 

Лопта 

3 

2 

6 

4 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

Током целе 
године, један 
час седмично 

- Схватити појам сличности троуглова 
- Схватити односе тачке, праве и равни у простору 

Упознати најбитније чињенице о пројекцијама на 
раван 

- Схватити основна својства једнакости и неједнакости 
Решавати једноставније примере једначина и 
неједначина 

- Упознати призму и њене основне елементе и знати 
нацртати мрежу призме. Зна да израчуна површину 
и запремину коцке и квадра. Увежбавати рачунање 
површине и запремине призме када су сви елементи 
непосредно дати. 

- Упознати пирамиду њене  основне елементе 
Увежбавати рачунање површине и запремине 
пирамиде када су сви елементи непосредно дати. 

– Цртање и читање графика линеарне функције 
- Графичко приказивање података 
- Решавати системе линеарних једначина са две 

непознате када је једна једначина у решеном облику 
- Упознати геометријско тело ваљак и његове основне 

елементе. Увежбавати рачунање површине и 
запремине ваљка када су сви елементи непосредно 
дати. 

- Упознати геометријско тело купу и њене основне 
елементе. Увежбавати рачунање површине и 
запремине купе када су сви елементи непосредно 
дати. 

- Упознати геометријско тело лопту 
Примена образаца за лопту израчунати површину и 
запремину у једноставнијим примерима 
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Циљ допунске наставе: 
-Кроз додатне вежбе помоћи ученицима да обнове градиво из претходних разреда и лакше усвоје ново градиво из осмог разреда 
-Показати ученицима кроз лексичке и граматичке вежбе,да није тешко савладати страни језик уз додатну мотивацију 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 

Мои  любимые передачи 
Настоящее время глаголов 
Повелительное наклонение 
Известные учёные 
Выражения времени 
Аэропорт-лексика 
Профессии 
Выражение принадлежности 
Русские падежи 
Зимние праздники 
Русская кухня 
Сколько времени? 
Виды транспорта 
Наречия места и направления 
Помещения и мебель в доме 
 
 
 
 

УКУПНО 

 

        1 
        5 
        2 
        1 
        2  
        2 
        2 
        2 
        4 
        2 
        1 
        2 
        2 
        2 
        2 
 
 
 
 
      32 
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-Помоћи ученицима да комуницирају са 
наставником и другим ученицима 
-Обновити основне граматичке категорије 
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Циљ допунске наставе:  
- кроз додатна везбања помоћи ученицима да лакше обнове градиво стечено у претходној години и лакше усвоје ново градиво из осмог 
разреда               
  - подстаћи ученике да се више посвете учењу енглеског језика кроз вежбе прилагођене њима и њиховом знању, али и оне  вежбе које ће им 
показати да није тешко савладати страни језик уз додатну мотивацију 
 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Countable and uncountable 
nouns, plurals, saxon genitive, 
modal verbs, The Past Simple Tense, 
indefinite adjectives: every, all, 
reading practices 

10 крај 

септембра 

октобар 

новембар 

   Ученици треба да: 

- обнове и даље усаврше бројиве и 
небројиве именице као и множину 
именица 

- обнове и даље усаврше саксонски генитив 
са именицом у множини (правилна и 
неправилна множина) 

- обнове и даље усаврше употребу и 
грађење простог прошлог времена 
прошире речник усвајањем нових речи 
кроз читање и разумевање текстова 

Весна 

Ковачевић 

Весна 

Ковачевић 

Весна 

Ковачевић 

 

2.The Future Simple, modal verb:may, 

articles, conditional sentences:type 1, 

cardinal numbers, reading practices 

 

 

 

 

 

10 децембар 

јануар 

фебруар 

   Ученици треба да: 

- обнове и даље усаврше употребу будућег 
времена 

- обнове употребу модалног глагола MAY 
- обнове употребу чланова у енглеском 

језику 
- науче и даље усаврше кондиционалне 

реченице тип 1 
- обнове основне бројеве од 1 до 1000 

прошире речник усвајањем нових речи 
кроз читање и разумевање текстова 
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3.The Past Continuous Tense, adjectives, 

reflexive pronouns, indefinite pronoun: 

ONE, indirect speech (commands, 

statements, questions), modal verbs: 

would/wouldn't 

 

 

 

10 март 

април 

мај 

   Ученици треба да: 

- савлада употребу прошлог трајног 
времена 

- савлада грађење придева и њихово 
поређење 

- обнове и даље усаврше повратне 
заменице 

- савлада упрaвни говор команде, изјавне 
реченице и питања 

- савлада модалне глаголе 
WOULD/WOULDN'T 

- савлада употребу предлога (позиција у 
простору, правац кретања, време, доба 
дана, порекло, средство, намена) 

- прошире речник усвајањем нових речи 

кроз читање и разумевање текстова 
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Циљ допунске наставе: 
-да омогући ученицима да савладају онај део градива који нису успели да постигну у редовној настави токо што ће на захтев наставника бити 
укљу- 
 чени током школске године једном или више пута; 
-индивидуализован облик рада да би се постигли бољи резултати,по потреби и ИОП. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Географски положај, границе и  
величина Републике Србије 

    

3  
 

Зависи од 
распореда 
часова 

После допунских часова ученик треба да: 
-зна да покаже границе Републике Србије и 
суседне државе уз помоћ географске карте. 

Наставник 

географије 

2.Природне одлике 5 После допунских часова ученик треба да: 
-зна да именује највеће планине и низије, најдуже 
реке, највећа језера, националне паркове. 
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Циљ допунске наставе: 

 Подршка  ученицима који из неких разлога не могу да постигну задовољавајуће резултате у савладавању градива у редовној настави. 

 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 1 

П
о

 ф
о

р
м

и
р

ањ
у 

гр
уп

е 

– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти; 

 

Наставник 

историје 

Европа, свет и српски народ у 
југословенској државиизмеђу два 
светска рата 

2 -доведе у везу узроке и последице историјских 
догађаја, појава и процеса на конкретним 
примерима; 

Други светски рат  2 -смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 
савремене историје на временској ленти; 

Свет, Европа и српски народ у 
југословенској држави у периоду 
Хладног рата 

 2 -смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 
савремене историје на временској ленти; 

Свет, Европа, српска држава и 
народ у савременим процесима 

 2 -изведе закључке о узроцима, току и последицама 
ратова 

условљених распадом СФРЈ користећи изворе 

различитог порекла и сазнајне вредности; 
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Циљ допунске наставе: 

Пружање подршке ученицима у савладавању основних појмова и знања о грађи ћелијских органела, одговорном  односу према здрављу, 

основним појмовима у екосистему и променама у њима, шта је наследни материјал и како утиче на природну селекцију. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Јединство   грађе и функције као основа 

живота 

  

2. Човек и здравље 

 

3. Порекло и разноврсност живог света 

 

4. Наслеђивање и еволуција 

 

5. Живот у екосистему 

11 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

13 
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Ученик препознаје улогу ћелијуских органела,  зна 

за значај односа величине и запремине организма 

и зна шта је хомеостаза. 

Ученик се одговорно односи према здрављу, 

повезујепромене у пубертету са деловањем 

хормона, препознаје последице нездравог начина 

живота. 

Зна да промена услова живота доводи до 

еволуције. 

Схвати значај промена наследног материјала са 

настанком нових врста путем природне селекције. 

Зна да материја кружи а енергија протиче у 
екосистему , зна последице људског деловања на  
ресурсе и животну средину. 

Наставник 

Родитељи  
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Циљ допунске наставе: 

 је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм наставе физике,као и да у 

адекватној мери усвоји њене основне појмове 

 

  

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

- ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ 

 
- СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

 
- ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

 
- ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
- МАГНЕТНО ПОЉЕ 
- ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
- ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 
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- Зна физичке величине које описују 

осцилације и таласе, као и њихове ознаке и 

мерне јединице. 

- Зна карактеристике звука, инфразвука и 

ултразвука и наводи примере примене 

ултразвука; 

- Зна шта су огледала, каква могу бити и 

елементе сферних огледала, као и бар три 

карактеристична зрака за конструкцију 

лика; Зна закон преламања и одбијања 

светлости; 

- Зна шта је тотална рефлексија. 

- Зна каква тела могу бити у електричном 

погледу и како се могу наелектрисати; Зна 

закон одржања наелектрисања и суштину 

Кулоновог закона; 

- Зна шта је електрична струја, разликује 

једносмерну од наизменичне струје, 

наброји изворе ел струје, елементе 

струјног кола и зна да их повеже; 

Придржава се основних правила 

безбедности при коришћењу ел уређаја у 

свакодневном животу. 

- Зна шта су магнети, полове и њихово 

обележавање, зна шта је електромагнет. 

Наставник 

физике,ро

дитељи, 

вршњаци, 

педагог. 
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- Зна модел атома, шта је природна 

радиоактивност и заштита од ње. 
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Циљ допунске наставе хемије: 

 јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им 

се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 

-Метали, оксиди и хидроксиди 
метала 

 

3 

 

септембар 

Ученици треба да: 

•овладају основним хемијским појмовима ради 

лакшег уклапања у редовни наставни процес; 

•на што лакши начин надокнаде и усвоје 

појмове које су пропустили због краћег или 

дужег изостајања са редовне наставе; 

•овладају различитим методама учења 

хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу; 

• правилно рукују лабораторијским посуђем 

прибором и супстанцама, и показују 

одговоран однос према здрављу и животној 

средини; 

•знају својства метала и неметала и њихову 

примену у свакодневном животу; 

•разумеју физичка и хемијска својства 

киселина и хидроксида; 

•знају номенклатуру, функционалне групе и 

особине угљоводоника, алкохола и 

карбоксилних једињења; 

•знају својства и примену масти, уља и угљени 
хидрата 

Наставник 

хемије, 

вршњаци, 

родитељи 

-Неметали, оксиди и киселине 3 октобар 

-Соли 3 новембар 

-Органска једињења и њихова 
општа својства 

1 децембар 

-Угљоводоници 4 децембар 

-Органска једињења са 
кисеоником 

3 фебруар- март 

-Биолошки важна органска 
једињења 

2 април-мај 

-Заштита животне средине и 
зелена хемија 

1 јун 
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Оријентациони планови додатне наставе за други циклус основног образовања и васпитања 

Додатна настава у другом циклусу основног образовања и васпитања се организује за следеће наставне предмете: 

o Српски језик и књижевност (V, VI, VII и VIII разред) 

o Математика (V, VI, VII и VIII разред) 

o Руски језик (VIII разред) 

o Енглески језик (VIII разред) 

o Географија (VII и VIII разред) 

o Историја (V, VI, VII и VIII разред) 

o Биологија (V, VI, VII и VIII разред) 

o Физика (VI, VII и VIII разред) 

o Хемија (VII и VIII разред) 
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ДОДАТНА НАСТАВА - V РЕЗРЕД 
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Циљ додатне наставе: 

Продубљивање и проширивање знања  из свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе( књижевност и језик, 

култура изражавања, филмска и сценска уметност).Ученици се непосредније активирају и оспособљавају за самообразовање, развија се 

њихова машта и подстичу се на стваралачки рад 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Књижевно дело по избору ученика 

 

2.Главни и зависни реченични чланови 

 

3. Деклинација, род и број  

  

4.Правопис-велико слово, писање 

суперлатива придева, речца не 

 

5.Ортоепија 

 

6.Глаголи- род и вид 

 

7.Глаголски облици-инфинитив, презент, 

прфекат и футур I 

 

8.Такмичења- припрема и анализа 

 

9. Стилска изражајна средства 

 

10. Разговор о позоришној 

представи/филму 

 

11.Језичка култура Н
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*Ученик ће бити у стању да опише свој доживљај 

различитих врста књижевних дела; 

*одреди књижевни род и врсту; 

*разликује реалистичну прозу од прозе засноване 

на натприродној мотивацији; 

*анализира елементе компоиције лирског, епског и 

драмског дела; 

*разликује појам песника од појма лирског субјекта; 

*одреди стилске фигуре; 

*анализира мотиве; 

*упореди књижевно и филмско дело; 

*напредује у стицању читалачких компетенција; 

*разликује именски и глаголски предикат; 

*повезује реченичне чланове и падеже; 

*употребљава доследно падежне облике; 

*разликује основне функције и значења падежа; 

*разликује род и број ; 

*доследно примењује правописну норму; 

*користи правопис (школско издање); 

*правилно изговара речи водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији реченице; 

*употребљава глаголске облике у складу са нормом; 

*проналази експлицитно и имплицитно садржане 

информације у књижевном и некњижевном тексту; 

Наставник 

српског 

језика и 

књижевност

и 
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Циљ додатне наставе:  

је да ученицима који брже напредују у раду омогући продубљивање и проширивање стечених знања на редовној настави и 

послужи им као припрема за математичка такмичења. Задаци додатне наставе су да ученике оспособи да знања из редовног 

програма надограде знањима из наведених тема, као и да омогући значајнији развој њиховог логичког мишљења и њиховог 

талента за математику. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Скупови 

Скупови тачака 

Дељивост бројева 

Угао 

Разломци 

Осна симетрија 

Задаци са такмичења 

4 

3 

3 

3 

10 

3 

10 

Током целе 
године један 
час седмично 

- Решавање задатака логичког типа на различите 
начине ради подстицања ученикове креативности и 
потенцијала. 

- Задатке са такмичења бирати по темама које се 
обрађују или их груписати по подручјима (рачунски 
задаци, геометријски задаци, дељивост...) 

- Оперише са појмом дељувостиу проблемским 

задацима 

- Користи бројеве и бројевне изразе у реалним 

ситуацијама  

- Рачуна са угловима укључујући и претварање угаони 

мера, закључује користећи особине паралелних и 

нормалних правих, укључујућу углове на 

трансверзали. 

- Користи једначине и неједначине и решава 

сложеније текстуалне задатке 
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Циљ додатне наставе:   

 Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина код ученика заинтересованих за овај предмет, као и развијање љубави према 

историји и историјским истраживањима 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 

 

Праисторија 

 

Стари исток 

 

Стари исток Античка Грчка 

 

Антички Рим 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

П
о
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м
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у 
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- Формирати групе према показаном 

интересовању ученика, 

- Рад организовати у складу са потребама групе, 

као и посебностима и могућностима школе  

 

Наставник 

историје 
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Циљ додатне наставе:   

јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за биологији и који су на редовним часовима показали 

висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима. 

  

Тема/садржај Оријентацион

и број часова 
Време Исходи  Подршка  

-Порекло и разноврсност 
живог света 

 

8 

септембар, 
октобар, 

новембар, 
децембар 

Ученици треба да: 

- знају узроке развоја и усложњавања грађе и функције 

током еволуције и разумеју значај и умеју самостално 

да реализују систематско и дуготрајно прикупљање 

података;                              –  у самосталним 

истраживачким радовима овладају основама научног 

метода;                         - знају функцију генетичког 

материјала и његову основну улогу у ћелији;                                                   

- знају да се уз материјалне токове увек преноси и 

енергија и обратно и интерпретира односе исхране у 

екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, 

сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и 

трофичке пирамиде);                          - знају просторну и 

временску организацију животних заједница и 

популација;                             - разумеју основне биолошке 

процесе који леже у основи физиолошки правилне 

исхране;                        -познају главне компоненте 

намирница и њихову храњиву вредност;                                                          

- познаје симптоме и главне карактеристике болести 

метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, 

анорексија, булимија и шећерна болест).                                                              

- знају самостално да користе ИКТ и другу опрему у  

истраживању, обради података и приказивању 

резултата. 

Наставник 

биологије, 

вршњаци, 

родитељи 

 - Јединство грађе и функције 
као основа живота 

 

3 

јануар, 
фебруар 

- Наслеђивање и еволуција   

2 

март 

- Живот у екосистему  

3 

април, мај 

- Човек и здравље 2 мај, јун 
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ДОДАТНА НАСТАВА - VI РАЗРЕД 
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Циљ додатне наставе: Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина заинтересованих за овај предмет, непосредније 

активирање  ученика  и оспособљавање   за самообразовање, подстицање истраживачог и стваралачко рада и упућивање на самостално 

коришћење различитих извора сазнања. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Творба речи 
Фонетика и фонологија 
Морфологија 
Синтакса 
Правопис 
Језичка култура 
Књижевност  
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• повезује граматичке појмове обрађене у 

претходним разредима са новим наставним 

садржајима 

• зна делове речи у вези са њиховим 

грађењем 

• зна поделу сугласника и гласовне промене 

• уочава гласовне промене на примерима 

• зна глаголска времена и правилно их 

употребљава у складу са нормом 

• одреди врсте и подврсте заменице, као и 

њихов облик 

• доследно примењује правописну норму 

• говори јасно, поштујући стандарднојезичку 

норму 

• употребљава различите облике усменог и 

писменог изражавања; препричава 

различите типове текстова, без сажимања и 

са сажимањем, прича (о догађајима и 

доживљајима) и описује 

• препознаје и повезује књижевне термине и 

појмове обрађиване у претходним 

разредима са новим делима која чита; 

• чита са разумевањем; парафразира 

прочитано и описује свој доживљај 

различитих врста књижевних дела и 

Наставник 

српског језика 

и књижевности 
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научнопопуларних текстова 

• уочава одлике књижевних родова и врста у 

тексту 

• повезује прочитани текст са познатим 

делима 

• издваја одлике књижевне врсте 

• анализира одлике књижевних родова на 

тексту 

• тумачи одлике књижевних врста на тексту 

• систематизује знања о композицији лирске 

песме 

• прецизира облике казивања у тексту 

• прецизно именује песничке слике 

• уочава значај стилских фигура у језику 

• аргументовано износи ставове 

• упореди књижевно и филмско дело, 

позоришну представу и драмски текст 

• уважава националне вредности; негује 

културноисторијску баштину вреднује 

прочитано дело 
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Циљ додатне наставе: 

 је да ученицима који брже напредују у раду омогући продубљивање и проширивање стечених знања на редовној настави и 

послужи им као припрема за математичка такмичења. Задаци додатне наставе су да ученике оспособи да знања из редовног 

програма надограде знањима из наведених тема, као и да омогући значајнији развој њиховог логичког мишљења и њиховог 

талента за математику. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Цели бројеви 
Рационални бројеви 
Троугао 
Четвороугао 
Површина троугла и четвороугла 
Задаци са такмичења 

 

4 
8 
5 
4 
4 

15 

Током целе 
године један 
час седмично 

- Решавање задатака логичког типа на 
различите начине ради подстицања 
ученикове креативности и потенцијала. 

- Задатке са такмичења бирати по темама 
које се обрађују или их груписати по 
подручјима (рачунски задаци, 
геометријски задаци, дељивост...) 

- Одреди вредност сложенијег бројевног 

израза 
- Користи бројеве и бројевне изразе у 

реалним ситуацијама 
- користи основна својства троугла, 

четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који  нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка , 

уме да их коструише. 
-  Примени подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката. 
Примени процентни рачун у сложенијим 
ситуацијама 

Наставници 

математике

, педагог, 

ученици, 

родитељи 
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Циљ додатне наставе: 

 Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина код ученика заинтересованих за овај предмет, као и развијање љубави према 

историји и историјским истраживањима. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 

 

Европа, Средоземље и српске земље у 
раном средњем веку 

 

Европа, Средоземље и српске земље у 
позном средњем веку 

 

Европа, свет и српске земље у раном 
новом веку 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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- Формирати групе према показаном 

интересовању ученика, 

- Рад организовати према потребама групе, као и 

посебностима и могућностима школе; 

-Посебну пажњу посветити личностима и 

догађајима из средњовековне српске историје 

 

Наставник 

историје 
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Циљ додатне наставе:  

Пружити ученицима који желе да сазнају више могућност за напредовање,учење и друге активности као што су микроскопирање,  практичан 

рад и решавање квизова и тестова. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Јединстви грађе и функције као основа 

живота 

  

2. Живот у екосистему 

 

3. Наслеђивање и еволуција 

 

4. Порекло и разноврсност живог света 

 

5. Човек и здравље 

18 

 

 

8 

 

3 

 

3 

 

4 

Током  
школске 
године 

Упоређује грађу биљака, животиња и бактерија на нивоу 
ћелија и нивоу организама. 
Упоређује грађу и животне процесе који се одвијају у 
ћелији и у представницима организама.  
Уочава повезаност између положаја и улоге органа 
човека. 
Илуструје или направи модел основних елемената грађе 
ћелије једноћелијских и вишећелијских организама. 
Самостално израђује микроскопски препарат. 
На конкретном примеру закључује у које 
односе ступају чланови исте или 
различитих популација. 
Изводи закључке како поједини представници 

биоценозе утичу на друге представнике као и на 

животну средину 

Уме да сам наводи примере природне и вештачке 
селеције из окружења. 
Повезује еволутивне промене са наследном 
варијабилношћу и природном селекцијом. 
Објашњава, илуструје и табеларно приказује  заједничке 
карактеристике живих бића које сведоче о заједничком 
пореклу. 
Прикупља и анализира податке о радовима научника 
који су допринели изучавању људског здравља и износи 
свој став о значају њихових истраживања. 
Предвиђа дугорочне последице на здравље људи као 
поледица неправилне личне хигијене. 

Наставник 

биологије 
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Циљ додатне наставе: 

Ученицима одговорити писмено и усмено на сва питања пређеног градива. Урадити задатке који нису обухваћени на редовним часовима. 

Уколико буде заинтресованих за такмичења, урадити задатке као припреме. 

 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

а) КРЕТАЊЕ 

 

б) СИЛА 

 

в) МЕРЕЊЕ 

 

г) МАСА И ГУСТИНА 

 

д) ПРИТИСАК 

. За области 
под а), б) и в) 
планирано је 
три часа 
месечно.  

 

За области 
под г) и д) су 
планирана по 
четири часа 
месечно. 

Уторак или 
четвртак, 

договор у току 
радне 

недеље. 

-овладавање кретања и појмова и употреба за 

напредни ниво 

-користи појмове масе, густине, кретања и 

притиска као целину и у зависности од задатка 

располаже потребне формуле или изводе формуле 

специфичне за задатке уз помоћ претходно 

научених 

-решава задатке напредног нивоа и допуњује 
задатке помоћу теорије 

Разредни 

старешина, 

одељење, 

родитељи 
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Циљ додатне наставе: 

Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина заинтересованих за овај предмет, непосредније активирање ученика и 

оспособљавање за самообразовање. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Правопис- писање великог слова Наставници 
ће одредити 
број часова 

додатне 
наставе у 
складу са 

својим 
задужењима 

и 
специфичност

има 
одељења. 

Часови 

додатне 

наставе 

реализују се 

након 

формирања 

групе током 

школске 

године 

 
 

. Формирати групе/групу зависно од утврђених 

интересовања ученика 

Удовољавање ученичким склоностима и жељама 

да упознају занимљиво градиво изван програма 

редовне наставе, да прошире и осавремене 

школску лектиру, да се свестраније упознају са 

језичким појавама и да интензивније раде на 

усавршавању свога усменог и писменог 

изражавања 

Наставник се поставља као сарадник који стручно 

помаже рад појединаца и групе 

 

Наставник 

српског 

језика 
Граматика: Реченични чланови ( логички 
и граматички субјекат, врсте предиката ) 

Граматика: Глаголски облици и начини 

Граматика. Синтагме 

Сложена реченица 

Напоредни односи 

Зависне реченице 

Народна књижевност 

Уметничка књижевност 

Литерарни покушаји ученика 

Правопис 
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Циљ додатне наставе: 

је да ученицима који брже напредују у раду омогући продубљивање и проширивање стечених знања на редовној настави и 

послужи им као припрема за математичка такмичењаЗадаци додатне наставе су да ученике оспособи да знања из редовног 

програма надограде знањима из наведених тема, као и да омогући значајнији развој њиховог логичког мишљења и њиховог 

талента за математику 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Реални бројеви 

Питагорина теорема 

Рационални алгебарски изрази 

Многоугао 

Круг  

Обрада података 

6 

6 

7 

7 

7 

3 

Током целе 
године 

један час 
седмично 

- Схватити појам квадрата рационалног броја и 
рачуна квадрат рационалног броја. Схвати појам 
квадратног корена.  
Упознати скуп реалних бројева и операције са 
њима .Одреди бројевну вредност једноставнијег 
израза са реалним бројевима; 
Упозна правоугли координатни систем и зна 
функцију директне пропорционалности 

- Упознати се са Питагорином теоремом и зна на 
који троугао се примењујњ Питагорина теорема. 
Израчуна непознату страницу правоуглог троугла 

- Упознати појам степена и операције са 
степенима(операције са степенима истих основа) 
Зна да израчуна степен чији је изложилац 
природан број и  зна операције са таквим 
степенима 

- Изводити основне рачунске операције са 

мономима и полиномима(сабира и одузима 

сличне мономе и множи мономе) 

- Схвата појам многоугла и разликује основне 

елементе многоугла.Препознати и користити 

најважније обрасце 

- Схвата појам круга и разликује   основне елементе 
круга. Рачуна површину и обим круга датог 
полупречника 
Препознати најважније обрасце у вези са кругом 

одређује средњу вредност имедијану 
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Циљ додатне наставе: 

-проширивање знања у областима које нарочито привлаче ученике; 
-продубљивање знања у правцу сагледавања узрочнопоследичних знања и односа и трагања и проналажења нових проблема и решења; 
-развијање стваралачког и критичког мишљења; 
-развијање креативности. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Доношење плана рада 
 

1 У зависности 
од распореда 

часова 

Упознавање ученика планом  и начином рада  
додатне наставе. 
Проширивање знања о природногеографским и  
и друштвеногеографским одликама континента. 
Припрема за такмичење. 

Стручно 

веће 

географије 

Стручна 

већа 

природних 

и 

друштвених 

наука 

2. Картографија 2 

3. Планета Земља 8 

4Друштвена географија 
 

6 

 
5.Излет 

 

 

/ 

6.Анализа рада додатне наставе на крају 
школске године 
 

1 
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Циљ додатне наставе: 

Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина код ученика заинтересованих за овај предмет, као и развијање љубави према 

историји и историјским истраживањима. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 

 

Европа, свет и српски народ у 
југословенској држави између два 
светска рата 

 

Други светски рат 

 

Свет, Европа и српски народ у 
југословенској држави у периоду Хладног 
рата 

 

Свет, Европа, српска држава и народ у 

савременим процесима 

2 

 

2 

 

 

2   

 

 

2 

 

 

2 

П
о
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- Формирање група према показаном 

интересовању ученика, 

- Рад организовати према потребама групе, као и 

посебности и могућностима школе, 

-Посебну пажњу посветити личностима и 
догађајима из савремене историје српског народа 

Наставник 

историје 
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Циљ додатне наставе: 

Пружити ученицима који желе да сазнају више могућност за напредовање,учење и друге активности као што су микроскопирање,  практичан 

рад и решавање квизова и тестова 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1 Наслеђивање и еволуција 

  

2. Јединство грађе и функције као основа 

живота 

3. Порекло и разноврсност живог света 

 

4. Живот у екосистему 

 

5. Човек и здравље 

5 

 

 

16 

 

5 

 

 

6 

 

 

4 

Током  
школске 
године 

Ученик може да увиђа везу између гена и 
хримозома и препознаје улогу генетичког 
материјала у ћелији. 
Разуме узроке разлика у броју  хромозома у 
митози и мејози и зна самостално да одреди број 
хромозома у полним ћелијама на основу бр 
хромозома у соматским ћелијама. 
Разматра предности и недостатке полног и 
бесполног размножавања. 
Одреди положај организма на дрвету живота на 
основу прикупљених информација о његовој 
грађи. 
Самосталноизрађујемикроскопскипрепарат. 
Упоређује грађу различитих организама на нивоу 
ћелије и организма. 
Анализиратабеларни и 
графичкиприказприкупљенихподатака и 
изводиодговарајућезакључке. 
Руководирадомгрупе, организујењенрад и у 
стањуједастеченазнањапримени у 
новимситуацијама. 
Идентификује односе у биоценози на задатим 
примерима,типичним и атипичним. 
На примерима доказује утицај еколошких фактора 
на природну селекцију. 
На основу грађе организма претпоставља коју 
животну област насељава. 
Анализира разлику између сличности и сродности 
организама на примерима конвергенције и 

Наставник 

биологије 



 
 

467 

дивергенције. 
Предвидиделовањепсихоактивнихсупстанциначов

ека.Умедазбринеповршинскеозледекоже, 

укажепрвупомоћ у случајуубодаинсеката, 

сунчанице и топлотногудара. 

Повезујеузрокенарушавањаживотнесрединесапос

ледицамапоживотнусредину и људскоздравље и 

делујеличнимпримером у циљузаштитеживотне 

средине. 
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Циљ додатне наставе: 

Да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм наставе физик, као и да у 

адекватној мери усвоји њене основне појмове и законе 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

СИЛА И КРЕТАЊЕ 
 
КРЕТАЊЕ ПОД УТИЦАЈЕ СИЛЕ ЗЕМЉИНЕ 
ТЕЖЕ 
 
РАВНОТЕЖА ТЕЛА 
 
 
МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА 
 
 
ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 
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▪ Разликује скаларне и векторске величине; 

▪ Зна шта је убрзање, како се обелажава и 

која је мерна јединица; 

▪ Зна Њутнове законе  и дефинише их; 

▪ Разуме равномерно променљиво 

праволинијско кретање; 

▪ Разуме бестежинско стање при слободном 

падању тела у складу са дефиницијо за 

тежину тела; 

▪ Зна које силе се супростављају кретању 

тела-(сила отпора средине и сила трења и 

наведе утицај ових сила на кретање тела у 

свакодненом животу; 

▪ Зна када је тело у равнотежи (момент 

силе, обележавање, мерна јединица и 

формула); 

▪ Зна шта су колинеарне силе и сложи силе 

исто правца, 

▪ Зна Архимедов закон, интензитет, правац 

и смерсиле потиска; 

▪ Разликује потенцијалну од кинетичке 

енергије; 

▪ Разуме топлотно ширење и скупљање тела. 

Наставник 

физике 
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Циљ додатне наставе: 

хемије  јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима 

показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и 

развијање такмичарског духа 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 

-Хемија као експериментална наука и 
хемија у свету око нас 

 

1 

 

 

септембар 

 

Ученици треба да: 

– разумеју начин на који се хемија развијала као 

наука и њено место у савременом животу; 

–  у самосталним истраживачким радовима 

овладају основама научног метода; 

– развијају  аналитичко и критичко 

мишљење; 

– развијају експерименталне вештине за 

правилно и безбедно, по себе и друге, руковање 

лаб. прибором, посуђем и супстанцама;    

– решавају теоријске и експерименталне 

проблеме примењујући теоријско знање и 

експериментално искуство; 

–примењују знање хемије за тумачење 

појава и промена у реалном окружењу; 

–  разумеју квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола, формула и 

једначина; 

– на основу различитих израчунавања разумеју 

квантитативни аспект хемијских промена и 

практично га примењују; 

–  знају самостално да користе ИКТ и другу опрему у  
истраживању, обради података и приказивању 
резултата. 

Наставни

к хемије, 

вршњаци, 

родитељи 

 
-Хемијска лабораторија 2 октобар 

-Атоми и хемијски елементи 2 новембар 

-Молекули елемената и једињења, јони и 
јонска једињења 

3 децембар 

-Хомогене и хетерогене смеше 3 фебруар 

-Хемијске реакције и хемијске једначине 3 март 

-Израчунавања у хемији 4 април - мај 

-Водоник и кисеоник и њихова једињења. 
Соли. 

2 

 

 

мај - јун 
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Циљ додатне наставе:Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина заинтересованих за овај предмет, непосредније 

активирање ученика и оспособљавање за самообразовање.  Удовољавање ученичким склоностима и жељама да упознају занимљиво 

градиво изван програма редовне наставе, да прошире и осавремене школску лектиру, да се свестраније упознају са језичким појавама и да 

интензивније раде на усавршавању свога усменог и писменог изражавања 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Историја језика: 

1. Историја књижевног језика и 
писмености 

2. Вукове реформе 

3. Српски дијалекти 

Књижевност: 

1. Живот и обичаји народа српског 

2.  Земља тврда а небо високо 

3.  Усправна земља 

4. Говорити о љубаци, то је већ помало 
волети 

5. Цео свет је позорница 

Језичка култура: 

1. функционални стилови 

2. Писмени састави 

Граматика: 

1. Припреме за такмичење 

 

 

 

 

Наставници  ће 
одредити број 
часова 
додатне 
наставе у 
складу  са 
својим 
задужењима и 
специфичности
ма одељења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часови 
додатне 
наставе 

реализују се 
након 

формирања 
групе током 

школске 
године 

- Проширивање и продубљивање знања из 
историје језика: 
– објасни настанак и развој српског књижевног 
језика; 
– разуме значај књижевног језика за културу и 
историју српског народа; 
– сврста српски језик у одгодварајућу језичку 
групу у Европи; 
– именује дијалекте српског језика; разуме 
постојеће језичке прилике у Србији 
- Проширивање и продубљивање знања из 
књижевности: 
– тумачи значења,језичке, естетске и структурне 
особине уметничких текстова користећи 
 књижевне термине и појмове; 
– критички промишља о стварности на основу 
прочитаних дела; 
– истакне универзалне вредности књижевног 
дела и повеже их са сопственим искуством и 
околностима у којима живи; 

– уочи слојевитост књижевног дела и 
међужанровско прожимање 
– повеже књижевна дела са историјским или 
другим одговарајућим контекстом; 
– одреди временски оквир у којем је писац 
стварао; 
– препозна националне вредности и негује 
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културноисторијску баштину, поштујући 
особености сопственог народа и других 
народа; 
– учествује у избору књижевних дела и начина 
њихове обраде и представљања 
- Усавршавање писменог и усменог изражавања; 
- пише и говори поштујући карактеристике 
 различитих функционалних стилова; 
- напише приказ,расправу и краћи есеј; 
- Проширивање знања из граматике. 
-  користи садржаје из граматике обрађене у 
претходним разредима и повеже их са новим 
 градивом 
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Циљ додатне наставе: 

је да ученицима који брже напредују у раду омогући продубљивање и проширивање стечених знања на редовној настави и 

послужи им као припрема за математичка такмичења. Задаци додатне наставе су да ученике оспособи да знања из редовног 

програма надограде знањима из наведених тема, као и да омогући значајнији развој њиховог логичког мишљења и њиховог 

талента за математику 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Сличност троуглова 

Тачка права и раван 

Линеарне једначине и неједначине 

Призма 

Пирамида 

Линеарна функција 

Системи линеарних једначина 

Ваљак  

Купа 

Лопта 

Задаци са такмичења 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

19 

Током целе 
године један 
час седмично 

 
- Решавање задатака логичког типа на различите 

начине ради подстицања ученикове креативности и 
потенцијала. 

- Задатке са такмичења бирати по темама које се 
обрађују или их груписати по подручјима (рачунски 
задаци, геометријски задаци, дељивост...) 

- примени подударност и сличност троуглова, 
повезујући тако разна својства геометријских 
објеката 

- примена Талесове теореме у решавању сложенијих 
задатака 

- Примена сличности на правоугли троугао 
- Проширити и продубити знање о функцијама 

упознавањем линеарне функције и њених својстава  
- разликује директно и обрнуто пропорционалне 

величине и то изражава одговарајућим записом; 
зна линеарну функцију и графички интерпретира 
њена својства 

- Решавање сложенијих линеарних једначина и 
неједначина 

- саставља и решава линеарне једначине и 
неједначине и системе линеарних једначина са две 
непознате 

- израчуна површину и запремину призме, 
пирамиде, ваљка, купе и лопте укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати 

 

Наставници 

математике

,педагог, 

ученици, 

родитељи 
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Циљ додатне наставе: 

-проширивање знања руског језика 

-припремање ученика за  предстојећа такмичења из страних језика 

 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

 
Спряжение глагола 
В ид глагола 
Глаголы движения без приставки  
Глаголы движения с приставками 
Имена существительные 
Имена прилагательные 
С тепени сравнения 
Местоимения  
Числительные 
Наречия 
Русский язык в ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПНО 
 

 
 
                                              

         
         7 
         2 
         2 
         2 
         5 
         2  
         3 
         5 
         4 
         2 
         2 
 
 
 
 
 
 
 
 

      36 
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И
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У

П
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-Обновити граматичке категорије из претходних 
разреда 
 
-Учење и примена нових  граматичких категорија 
кроз  вежбе 

Наставници 

руског 

језика 
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Циљ додатне наставе:   -    

да прошири знање ученика најпре из граматике, да припреми ученике за предстојеће такмичење из страних језика 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1. Tenses, modals and phrasals 

 
20 Током 

школске 
године 

- обнове глаголска времена у садашњости, 
прошлости и будућности 

- утврде употребу израза USED TO  кроз 
одговарајуће дијалоге 

- утврде и даље усаврше употребу 
кондиционала у енглеском језику 

- утврде и даље усаврше употребу модалних 
глагола обнове фразалне глаголе 

- обнове и даље усаврше именице (бројиве 
и небројиве), сложенице, множину 
именица, саксонски генитив са именицом у 
множини 

- обнове и даље усаврше употребу члана у 
енглеском језику 

- обнове и даље усаврше заменице у 
енглеском језику 

- обнове и даље усаврше употребу придева, 
поређење придева и придеве за 
изражавање националне припадности 

- обнове и даље усаврше прилоге и 
прилошке одредбе као и предлоге 

- кроз различите врсте тестова примене 
научено градиво 

-  

 

Наставник 

енглеског 

језика 

2. Nouns, articles, adjectives, adverbs, 

prepositions 

 

12 

3.Tests practising and analysing 4 
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Циљ додатне наставе:-проширивање знања у областима које нарочито привлаче ученике; 

-продубљивање знања у правцу сагледавања узрочнопоследичних знања и односа и трагања и проналажења нових проблема и решења; 

-развијање стваралачког и критичког мишљења; 

-развијање креативности. 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Доношење плана рада 
 

1 У зависности 
од распореда 

часова 

Упознавање ученика планом  и начином рада  
додатне наставе. 
Проширивање знања о природногеографским и  
и друштвеногеографским одликама континента. 
Припрема за такмичење. 

Стручно 

веће 

географије 

Стручна 

већа 

природних 

и 

друштвених 

наука 

2. Картографија 2 

3. Планета Земља 8 

4Друштвена географија 
 

6 

 
5.Излет 

 

 

/ 

6.Анализа рада додатне наставе на крају 
школске године 
 

1 
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Циљ додатне наставе: 

Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина код ученика заинтересованих за овај предмет, као и развијање љубави према 

историји и историјским истраживањима 

 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

Основи проучавања прошлости 

 

Европа, свет и српски народ у 
југословенској држави између два 
светска рата 

 

Други светски рат 

 

Свет, Европа и српски народ у 
југословенској држави у периоду Хладног 
рата 

 

Свет, Европа, српска држава и народ у 
савременим процесима 

2 

 

2 

 

 

2   

 

 

2 

 

 

2 
П

о
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о
р

м
и

р
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у 
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е 

- Формирање група према показаном 

интересовању ученика, 

- Рад организовати према потребама групе, као и 

посебности и могућностима школе, 

-Посебну пажњу посветити личностима и 
догађајима из савремене историје српског народа 

Н
ас

та
вн

и
к 

и
ст

о
р

и
је
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Циљ додатне наставе: 

Пружити ученицима који желе да сазнају више могућност за напредовање,учење и друге активности као што су микроскопирање,  практичан 

рад и решавање квизова и тестова као и припрема за такмичење 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

1.Јединстви грађе и функције као основа 

живота 

  

2. Човек и здравље 

 

3. Порекло и разноврсност живог света 

 

4. Наслеђивање и еволуција 

 

5. Живот у екосистему 

11 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

13 

Током  
школске 
године 

Ученик повезује улогу ћелијуских органела са 

њиховом улогом у метаболизму,  повезује и 

разуме значај односа величине и запремине  

ћелије и организма и објашњава регулаторне 

механизме у одржавању  хомеостазе. 

Ученик се одговорно односи према свом 

здрављу,има критички став према медијским 

садржајима о здравим стиловима живота 

повезујепромене у пубертету са деловањем 

хормона, идентификује поремећаје у раду органа 

као  последице нездравог начина живота. 

Зна да претпостави каква промена услова живота 

доводи до одређене  еволуције. 

Повеже појаве у животном циклусу са активношћу 

гена као и да схвати да промена наследног 

материјала има везе са настанком нових врста 

путем природне селекције. 

Објасни како материја кружи а енергија протиче у 
екосистему , зна и пртпоставља  последице 
људског деловања на  ресурсе и животну средину. 

Наставник 

Родитељи 
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Циљ додатне наставе: 

проширивање  и продубљивања знања у областима које нарочито привлаче ученике, развијање стваралачког и критичког мишљења, као и 

развијање креативности 

Тема/садржај Оријентациони 

број часова 
Време Исходи  Подршка  

• ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ 

• СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

• ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

• ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

• МАГНЕТНО ПОЉЕ 

• ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 
НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

• ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 
 

 
 

Наставник ће 
одредити 

број часова 
додатне 

наставе, у 
складу са 

својим 
задужењима 

и 
специфичност

има 
одељења. 

Током 
године до 

маја 
месеца, 

један час 
седмично. 

o Повезује физичке величине које описују 

осцилације и таласе; 

o Демострира и објасни :осциловање клатна и 

тела обешеног о опругу, осциловање жице и 

ваздушног стуба; 

o Решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке из осцилација и таласа и 

примењује закон одржања енергије при 

осциловању математичког клатна. 

o Конструише ликове код сферних огледала 

помоћу карактеристичних зрака; Примењује у 

задацима закон одбијања и преламања 

светлости, тоталну рефлексију, једначину 

сочива, увећање и оптичку јачину сочива. 

o Решава проблемске задатке из 

електростатике. 

o Одређује вредност отпорности редно и 

паралелно везаних отпорника, као и 

мешовите везе. Решава задатке  у вези са 

Омовим и Џул-Ленцовим законом. 

o Проналази и прикупља  занимљивости и 

податке на интернету о  Николи Тесли и 

Михајлу Пупину , као и видео записе (филм о 

животу и раду познатих физичара); 

o Прикупља и проналази занимљивости из 

света атомске и нуклеарне физике (о  процесу 

Наставник 

физике, 

родитељи 

вршњаци,

педагог. 
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нуклеарне фисије која се одвија на 

контролисан начин у нуклеарним реакторима 

и нуклеарној фузији); 

o Одређује елемент који настаје при алфа 

распду уранијума, користећи Периодни 

систем елсемената; 

o Зна шта је алфа честица и  колико износи 

наелектрисање алфа честице; 

o Зна да је Анри Бекерел први открио појаву 

природне радиоактивности и прикупља 

занимљивости са интернета у вези са тим; 

o Зна да су Ирена и Фредерик-Жолио Кири 

вештачким путем произвели прве 

радиоактивне елементе; 

o Зна да је неутрон најпогоднија честица за 

цепање атомског језгра при нуклеарној 

фисији (проналази видео-снимак на 

интернету); 

o Препознаје са слике о којој је реакцији реч 

(алфа распад, бета распад, нуклеарна фузија 

или ланчана реакција нуклеарне фисије)? 

o Зна да се у води(морима и океанима) може 

наћи гориво за напајање реактора нуклеарне 

фузије; 

o Зна  да се у звездама спонтано одвијају  

процеси нуклеарне фисије и фузије; 

o Зна где све нуклеарно зрачење и нуклеарна 

енргија имају примену; 

Зна да ирачуна математичким путем  масу 
(приближну) алфа честице. 
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Циљ додатне наставе: 

јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали 

висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање 

такмичарског духа 

Тема/садржај Оријентацио

ни број часова 
Време Исходи  Подршка  

 

-Метали, оксиди и хидроксиди метала 

 

3 

 

септембар 

Ученици треба да: 

– у самосталним истраживачким радовима 

овладају основама научног метода; 

– развијају аналитичко и критичко мишљење; 

– развијају експерименталне вештине за правилно и 

безбедно, по себе и друге, руковање лаб. прибором, 

посуђем и супстанцама;    

– решавају теоријске и експерименталне 

проблеме примењујући теоријско знање и 

експериментално искуство; 

–примењују знање хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу; 

– на основу различитих израчунавања разумеју 

квантитативни аспект хемијских промена и практично 

га примењују; 

–уочавају генетску повезаност оксида, киселина, 
хидроксида и соли; 
– знају да препознају питање/проблем које се може 
експериментално истражити; 
– знају да објасне значај планирања и решавања 
проблема заштите животне средине; 
– знају самостално да користе ИКТ и другу опрему у  
истраживању, обради података и приказивању 
резултата. 

Наставни

к хемије, 

вршњаци, 

родитељи 

 

-Неметали, оксиди и киселине 3 октобар 

-Соли 3 новембар 

-Органска једињења и њихова општа 
својства 

1 децембар 

-Угљоводоници 4 децембар 

-Органска једињења са кисеоником 3 фебруар- 
март 

-Биолошки важна органска једињења 2 април-мај 

-Заштита животне средине и зелена 
хемија 

1 јун 

 

Програм културних активности 
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 Један од основних циљева основног образовања и васпитања јесте и васпитавање ученика за правилно коришћење слободног 

времена и развијање способности за укључивање у друштвени живот. Школа треба да обезбеди активно учешће ученика и наставника у 

коришћењеу културних могућности средине као извор разноврснијег, богатијег и успешнијег васпитно-образовног рада и богатијег личног 

живота у слободном времену. Школа треба да буде отворена за потребе средине и допринесе богаћењу њеног културног живота. 

 Културне активности школе се остварују на основу програма културних активности.  

 

 Културне активности обухватају:  

❖ прославу почетка и краја школске године и завршетка основношколског образовања и 

 васпитања,  

❖ прославе школских и државних празника,  

❖ приредбе,  

❖ представе,  

❖ изложбе,  

❖ такмичења,  

❖ посете установама културе,  

❖ заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе, и  

❖ друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и 

 културном развоју окружења школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа традиционално организује и учествује у резличитим друштвено-културним манифестацијама. 
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Садржај/активност Специфични циљеви Носиоци активности Време 

Добродошлица првацима • Развијање  осећања припадања, прихваћености 

• Представљање лепих  забавних садржаја  из школског живота ученика 
Учитељи  1. септембар 

Чивијада 
- Чивијашки карневал 
- Шампитијада 
- Чивијашки генијалци 

• Укључивање ученика у градски пројекат 

• Проширивање мреже утицаја 

• Приближавање другим (градским) основним школама  

• Развијање креативности 

• Јачање самопоуздања и стицање нових пријатељстава 

Тим за културну и јавну 
делатност школе 

Друга/трећа 
недеља септембра 

Дечија недеља • Оснаживање ученика у схватању, неговању, примени права детета 

• Стварање позитивне атмосфере, побољшање међуљудских односа у школи 
Тим за културну и јавну 

делатност школе 
Прва недеља 

октобра 

Тематски дани • Усклађивање наставних и ваннаставних активности 

• Мотивисање ученика за учење и примењивање наученог у свакодневном 
животу 

Сви запослени Према Годишњем 
плану рада школе 

Представе • Подстицање креативности и стваралаштва 

• Неговање естетског укуса 

• Оснаживање за јавни наступ и слободно изражавање 

Учитељи 
Наставници српског језика 
Наставници страних језика 

Периодично током 
године, према 

плану рада 

Фестивал поезије • Развијање културе читања, љубави према књизи и нарочито поезији 

• Промоција ученичког стваралаштва 

• Промоција талентованих ученика 

Наставници српског 
језика 

Библиотекар 

Једном годишње 

Новогодишња приредба 
Новогодишњи маскембал 

• Стварање позитивне атмосфере 

• Унапређивање сарадње са родитељима и међусобних односа у школи 
(наставник – ученик) 

Учитељи 
Предметни наставници 

30 – 31. децембар  

Светосавска приредба 
Светосавски квиз знања 

• Развијање духа светосавља 

• Неговање и поштовање традиције 
Тим за културну и јавну 

делатност школе 
27. јануар 

Посете: 
- Културном центру 
- Градској библиотеци 
- Позоришту 

• Развијање навике посећивања културних институција 

• Развијање навике културног понашања на јавном месту 

• Оспособљавање за правилно коришћење слободног времена 

• Развијање естетског укуса 

• Оспособљавање за поштовање традиције и културе друге заједнице, и 
развијање сарадње са њиховим припадницима 

Наставници 
Библиотекар 

Педагог 

Током године 

Обележавање важних датума • Укључивање у светске токове 

• Актуелизација важних наставних садржаја, повезивање са свакодневним 
животом 

• Развијање опште културе ученика 

• Мотивисање за перманентно образовање 

Педагог Током године 

Прослава завршетка основношколског 
образовања 

• Стварање лепих успомена 

• Подсећање на важан период у животу 

• Промовисање успешних ученика и заједничких активности 

• Јачање пријатељства 

Директор, ОС ученика 
VIII разреда 

Јун 
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„Спорт је често охрабрење за 

децу да вежбају и сањају. Али, 

то нису само трофеји и 

медаље, већ такмичење и 

надоградња као пут ка бољим 

појединцима и бољем 

друштву.“ 

Новак Ђоковић 

Програм школског спорта и спортских активности 

 Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби 
неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског 
програма, реализује  програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

 Спорт и физичка активност имају важну улогу у свим подручјима људског живота. 
Физичка активност позитивно утиче на усвајање здравог начина живота, унапређује 
здравље и квалитет живота. Позитивни аспекти редовне физичке активности уочавају се 
код физичког и менталног здравља, као и код психосоцијалног развоја. Спорт има 
позитиван утицај на развој личности. Деца која се од малена баве неком спортском 
активношћу, већ у раној животној доби развијају радне навике и дисциплину. Спорт, са 
друге стране, има позитивну улогу и у емоционалном развоју будући да олакшава и процес 
њихове социјализације. Спорт је данас „медиј“ којим се шире поруке мира, једнакости и 
пријатељства међу људима.  
 Многобројни су разлози који говоре у прилог бављења спортом. Спорт и физичка 
активност превентивно делују на премерну тежину код деце, развијају самосвест и смањују 
анксиозност и стрес. Дете учи како побеђивати али и како прихватити пораз, учи фер-плеј у 
игри и у животу, развија пријатељства. Деца која се баве спортом имају здравије навике 
храњења, ређе конзумирају цигарете и алкохол, мање се разбољевају. Спортски програми 
доводе код младих до развоја вештина, тимског рада, самодисциплине, боље 
социјализације у друштву. Спорт и физичка активност испуњавају друштвени живот младих 
и не препуштају их негативним социјалним појавама. 

 ЦИЉ физичког васпитања је да разновсним и систематским моторичким 
активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном (когнитивном, афективном, моторичком) 
развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних 
тероијских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. (Службени гласник РС – Просветни гласник) Васпитни задаци: 
васпитање воље, карактера и свесне дисциплине, позитивног односа према раду, дисциплинованог и свесног односа  према колективу, 
развијање интересовања и смисла за лепо, развијање хуманизма и патриотизма, васпитање за правилно коришћење слободног времена и др.  

 ЦИЉ програма школског спорта јесте да се ученици што активније укључе физичке активности кроз школска такмичења, приредбе и 
друге активности, која нису само везана за часове физичког васпитања и изабраног спорта, и да се на тај начин начин више пажње посвети 
васпитним задацима физичког васпитања. 
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Облик рада Циљеви и задаци Време Носиоци активности 

Спортски дан  

(организовање спортских надметања у 

Матичној школи и ИО) 

 
 

- Задовољавање основних дечијих потреба за 
кретањем и игром 

- Неговање такмичарског духа 
- Стварање услова за социјално прилагођавање 

ученика на колективан живот и рад 
- Примена стечених знања, умења и навика у 

сложенијим условима (игра, такмичење) 
- Усвајање етичких вредности и подстицање вољних 

особина личности 
- Усвајање знања о спортовима и вредности баљења 

спортом 
- Стварање навике свакодневног физичког вежбања 

- Подстицање позитивног односа према здравом 
начину живота и здравој исхрани 

- Навикавање ученика да се радују туђим успесима 
- Развијање пријатељства, учење фер-плеја у игри у и 

животу 
- Подстицање колективног духа, атмосфере 

једнакости, припадања и међусобног поштовања 

 

2 – 4 пута у току 

школске године 

Наставници физичког васпитања 

Чланови Тима за спортско-

рекреативну делатност школе 

Спортски дан 

(такмичење са ученицима из других школа) 

Два пута 

годишње 

(јесен и 

пролеће) 

Наставници физичког васпитања 

Чланови Тима за спортско-

рекреативну делатност школе 

Недеља школског спорта – такмичење свих 

ученика у спортским дисциплинама 

прилагођеним узрасту и могућностим 

ученика 

Октобар и април Чланови Тима за спортско-

рекреативну делатност школе 

Јединица локалне самоуправе 

Организовање одељенских турнира за све 

ученике школе 

Током године Наставници физичког васпитања 

Дежурни наставници 

Организовање спортских такмичења 

између наставника и ученика 

Током године Чланови Тима за спортско-

рекреативну делатност школе 

Организовање спортских сусрета за ученике 

млађих разреда 

2 – 4 пута у току 

године 

Учитељи 

Чланови Тима 

Активности у природи - кросеви Јесењи и 

пролећни крос 

Наставници физичког васпитања 

Светски дан пешачења / кретања 

(организовање различитих активности: квиз 

знања, прављење паноа, спортско 

надметање...) 

Прва недеља 

октобра 

10. мај 

Чланови Тима за спортско-

рекреативну делатност школе 

 

Учествовање у спортским активностима и 

такмичењима на нивоу града 

Током године Наставници физичког васпитања 

Промоција спортских активности и 

резултата такмичења 

Организовање трибина, предавња 

Током године Чланови Тима за спортско-

рекреативну делатност школе 



 
 

485 

Програм заштите од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања 
 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је усвојила Влада Републике Србије 
(Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике 
Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама, којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе. На основу овог Протокола школа је формирала Тим за 
заштиту ученика од насиља, који је израдио овај Програм, као саставни део Школског 
програма рада школе.  

Тим за заштиту ученика чине: 

 Сузана Петровић – директор школе 
 Владимир Беара – помоћник директора 
 Светлана Берић – секретар школе 
 Сандра Станимировић – педагог  
 Душица Васиљевић – професор технике и технологије 
 Ивана Цвејић – професор математике 
 Владимир Цвејић – професор математике 
 Никола Михаиловић – професор физичког васпитања 
 Иван Јевтић – вероучитељ 
 Представници Савета родитеља и Ученичког парламента 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

o право на живот, опстанак и развој 
o најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 
o спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 
o активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење 

ЦИЉ:  

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције ради 
стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.  

Наш циљ је остваривање и развој подстицајног окружења у образовно-васпитним условима чиме се остварује право сваког детета да 
борави у безбедном и здравом  окружењу и да буде заштићено од свих облика насиља. 

„Насиље над децом је општи проблем који 

прожима сва друштва, све културе и све регионе света. 

Милиони деце свакодневно трпе насиље. Насиље над 

дететом представља грубо кршење права детета. 

Насиље изазива патњу детета, озбиљно угрожава 

развој, добробит, па и сам живот детета, а последице су 

често тешке и дуготрајне“  (Националнa стратегија за 

превенцију изаштиту деце од насиља) 
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Облик рада Специфични циљеви Задатак / активности Носиоци 

активности 

 

Превенција 

Подстицање и развијање климе прихватања, 

толеранције и међусобног уважавања 

Стицање теоријских знања о проблему 

насиља 

Повећање осетљивости свих који су укључени 

у живот и рад школе, на препознавање 

насиља и злостављања 

Унапређење способности свих учесника у 

школском животу – наставног и ваннаставног 

особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – 

за уочавање, препознавање и решавање 

проблема насиља 

Оспособљавање свих запослених и родитеља 

за рано препознавање знакова у понашању 

деце који указују на потенцијално насилно 

понашање 

Пружање помоћи ученицима у савладавању 

личних проблема и проблема у учењу 

Спровођење психо-социјалног програма 

превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и 

понашања, превазилажење стреса, учење 

социјалних вештина 

 

 Упознавање свих актера школског живота са Протоколом 

(Наставничко веће, Савет родитеља, Ученички парламент...) 

 Укључивање свих интересних група у развијање програма превенције 

 Информисање свих о процедурама и поступцима заштите од насиља и 

реаговање у ситуацијама насиља 

 Унапређивање компентенција наставног и ненаставног особља 

(семинар „Школа ненасиља“ и други семинари, размена искустава на 

нивоу стручних већа, презентације, радионице, саветодавни рад, 

постери и панои...) 

 Утицање на родитеље и њихову способност за уочавање и решавање 

проблема насиља (родитељски састанци, саветодавни рад, кутак за 

родитеље) 

 Континуиран рад са ученицима у оквиру редовне наставе, 

ваннаставних активности и на часовима одељенског старешине (план 

рада ЧОС-а) са циљем промовисања социјално прихватљивог 

понашања 

 „Кампања против насилништва“ – рад са ученицима са циљем 

промовисања хуманих вредности (теме: толеранција, поштовање 

разлика, ненасилно решавање сукоба, асертивна комуникација...) 

Активности укључују различите радионице, аткивности у оквиру 

пројекта „Обогаћени једносменски рад“, тренинге,  трибине, 

прављење паноа и позитивних проука, хуманитарне и друге акције, 

промовисање важних светских датума... 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог 

 

 

 

 

 

Одељенске 

старешине 

Наставници 

Учитељи 

 

 

 

Педагог 

Ученички 

парламент 
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Интервенција 

Унапређивање квалитета живота у школи  

Адекватно реаговање у случају појаве или 

сумње на постојање неког насилног облика 

понашања 

Успостављање политике „нулте толеранције“ 

према насиљу 

Омогућавање свим ученицима који имају 

сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање 

насиља 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности  спровођења Програма заштите 

 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у 

заједницу вршњака 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су 

посматрачи насиља 

Тим за заштиту 

ученика 

Одељенски 

старешина 

Директор 

Педагог 

Програм превенције ризичних облика понашања 
(наркоманије, алкохолизма, промискуитетног понашања...) 

 

 У педагошкој литератури ризично понашање се дефинише као такав облик понашања којим се угрожава  здравље и укупно физичко, 

психичко и социјално благостање. Такве поремећаје понашања најчешће карактерише понављано или трајно присуство образаца 

антисоцијалног, агресивног, деструктивног, пркосног и изазивачког понашања којима се крше основна права других и социјалне, моралне и 

законске норме. 

Имајући у виду да су ризична понашања међу децом и младима све више у експанзији, потреба за одређеним начинима сузбијања 

тих понашања је преко потребна. Кроз превентивне активности се делује на хуманији, сврсисходнији, обухватнији и организованији начин. 

Превенција као процес омогућава позитиван социјални развој личности, и спречава јављање и понављање ризичних понашања, у улога 

школе као васпитно-образовне институције је огромна, јер се она сматра најпогоднијим местом за васпитавањем вредности. 

Најчешћи облици неприхватљивог понашања  ученика у школи: неоправдано изостајање са наставе, некоректан однос према 

наставном и ненаставном особљу, уништавање школске имовине, изазивање нереда и туче у школи, крађе, лажи, псовање, уживање 

алкохола и дроге итд. Веома важну улогу у искорењивању неприхватљивог понашања ученика имају стручни сарадници и одељенске 

старешине. Зато је веома важно да се добро испланира рад одељенске заједнице и ваннаставних активности, да се настава подигне на виши 

ниво и да се успостави добра сарадња са породицом. При планирању треба бирати такве слободне активности које би код детета развиле 

мотивацију и интерес за рад у групи. Најпогодније за то су разне спортске активности и рад у секцијама према учениковом интересовању и 

склоностима.  

 

ЦИЉ програма превенције ризичних облика понашања је формирање слободне, хумане и моралне личности, способне за критичко 

промишљање и доношење одлука, пружањем неопходних знања која су значајна за формирање ставова и вредности и понашања која 

карактеришу такву личност. 
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Све активности у школи су у одређеној мери усмерене ка овом циљу, и сви програми доприносе његовом остваривању. Ипак, с 

обзиром на специфичност ове проблематике сачињен је и програм превенције ризичних облика понашања где посебну пажњу посвећујемо 

подизању нивоа знања ученика о ризичним облицима понашања као што су алкохолизам, наркоманија и промискуитетно понашање.  

 

 

 

 

 

 

Облик рада Активности Специфични циљеви Узраст 

ученика 

Носиоци 

активности 

 

Редовна настава – кроз 

адекватне садржаје појединих 

наставних предмета 

Изборна настава – грађанско 

васпитање и веронаука 

Пројекат „Обогаћени 

једносменски рад“ 

 

- Усвајање специфичних знања 

- Продубљивање знања 

- Анализа мотива приликом 

читања књижевних дела 

- Анализа специфичних 

наставних садржаја 

- Унапређивање образовно-васпитног рада 

- Развијање хигијенских навика и културе понашања 

- Подстицање моралног развоја 

- Развијање свести о одговорности за споствено понашање и 

здравље 

- Развијање критичког мишљења 

- Богаћење речника и размена мишљења и ставова 

- Развијање самосвести кроз разговоре са наставницима и 

вршњацима 

- Развијање способности моралног суђења и доношења одлука 

- Повезивање школских знања са свакодневним искуством 

 

 

Од првог до 

осмог 

 

Учитељи  

и 

предметни 

наставници 

 

Одељенске заједнице 

- Избор и реализација 

адекватних тема на ОЗ 

применом активних метода 

рада (по плану рада ОЗ) 

- Подстицање свести о личној одговорности 

- Подршка ученицима у учењу и коришћењу сободног времена 

- Развој карактерних особина личности ученика 

- Развој социјализације и активности у друштву 

- Развијање емоционалне и социјалне интелигенције 

 

Од првог до 

осмог 

Учитељи 

и 

предметни 

наставници 

 

Радионице 

 

- Реализација радионица из 

приручника за едукаторе 

Црвеног крста – Промоција 

хуманих вредности  

- Реализација радионица из 

приручника Твоје знање мења 

све  

- Радионице асертивне 

комуникације 

- Прмоција идеје личне и грађанске одговорности 

- Пружање основних информација и знања о толеранцији, 

личном и културалном идентитету и поштовању разлика, 

ненасилном решавању конфликата, родној равноправности, 

проблему дискриминације и сигматизације; 

- Освешћивање горе наведених појмова па плану емоција и 

искуства, развијање емоционалне интелигенције 

- Развијање вештина сарадње и комуникацијских вештина 

- Разумети позитивне и негативне вршњачке утицаје 

- Поучити ученике, пружајући им прилику да праве изборе, да 

користе стручност одраслих о ономе што њих заиста занима и да 

 

V - VIII 

 

Педагог 



 
 

489 

науче како да доносе одлуке и да сами предузимају акције 

 

Предавања и дискусије 

- - Организовање предавања 

стручњака из различитих 

области са темама: Трговина 

људима, ХИВ, болести 

зависности, хигијена и 

исхрана, пубертет, безбедност 

у саобраћају, неправилна 

употреба интернета и 

социјалних мрежа... 

- Пружање основних знања о датим проблемима 

- Повећање свесности код ученика о ризицима и последицама 

ризичног понашања 

- Пружање информација ученицима о начинима на које се могу 

заштити од нежењених утицаја, о корацима које могу предузети 

у одређеним ситуацијама 

- Пружити могућност ученицима да сами постављају питања у 

вези онога што их занима и на тај начин развијати сигурност и 

самопоуздање у комуникацији са другима 

 

V - VIII 

 

Педагог 

Едукативни филмови - Приказивање филмова о 

болестима зависности и 

заразним болестима у 

мултимедијалној учионици 

- Отварање дискусије о датој 

теми 

- Пружање основних знања о датим проблемима 

- Повећање свесности код ученика о ризицима и последицама 

конзумирања алкохола и наркотичких средстава, као и 

неодговорног ступања у сексуалне односе 

- Развијање самосвести кроз разговоре/дискусију са вршњацима 

 

VII, VIII разред 

 

Педагог, 

одељенске 

старешине 

Примена анкета, интервјуа, 

скала процене и осталих 

инструменета у прикупљању 

података 

- Прикупљање и анализирање 

података  

- Представљање добијених 

резултата Наставничком већу, 

Савету родитеља и Ученичком 

парламенту 

- Одредити приоритете  

- Утврдити шта ученици знају о датом проблему 

- Направити план едукације 

- Упоредити ниво знања код ученика о датом проблему након 

едукације  

- Упознати наставнике и родитеље са резултатима истраживања 

 

V – VIII 
(према узорку у 

зависности од 

теме 

истраживања) 

 

Педагог 

Уређење школског простора - Искористити продукте рада 

са ЧОС-а, УП, радионица  

- Прављење и постављање 

паноа на предвиђеним 

местима 

- Кутак за родитеље 

- Промовистаи активности ученика 

- Поставити поруке ненасиља по школи 

- Информисати ученике и родитеље 

- Утицати на свест ученика употребом очигледних средстава 

 

V - VIII 

Педагог, 

Одељенске 

старешине 
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Сарадња са институцијама у 

граду које се баве свим 

облицима превенције здравља 

(Завод за заштиту здравља, Еко 

покрет, Медицински центар, 

Културни центар, Канцеларија 

за младе, Црвени крст) и са 

другим школама 

- Сарађивати са наведеним 

институцијама континуирано и 

по потреби 

- Организовати заједничке 

активности са ученицима и 

наставницима из других школа 

(„Лаза Лазаревић“) 

- Користити све постојеће ресурсе, како унутар школе, тако и ван 

ње, у циљу превенције појаве ризичних облика понашања код 

ученика 

- Проширити мрежу позитивних утицаја на младе 

- Укључити запослене у различите облике стручног усавршавања 

 

- 

Директор, 

помоћник 

директора, 

педагог 
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Програм слободних активности ученика 

Концепт и сврха слободних наставних активности 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА), су део плана наставе и учења који школа планира Школским 
програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа 
нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. 
Ученици и њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на часу одељенског старешине, на родитељском 
састанку, путем сајта школе, лифлета и др. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом и 
не утиче на општи успех. 

Иако се за неке СНА може направити природна веза са одговарајућим обавезним предметима не треба их посматрати као 
неку врсту њиховог проширивања или продубљивања. У њиховом остваривању наставник се ослања на ученичка и школска и 
ваншколска знања и искуства. Програми СНА нису намењени само некој групи ученика као што су нпр. ученици који се спремају за 
такмичење или им је потребна додатна подршка у учењу. Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и 
васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу. Осим 
тога, подршка су професионалном развоју ученика који на крају основне школе доносе важну одлуку о наставку школовања у 
контексту новог концепта средње школе у којој се полажу општа и стручна матура. И на краjу, мада не мање важно, СНА 
доприносе бољем упознавању ученика и њиховоj сарадњи, jер се остваруjу у групама састављеним од ученика из различитих 
одељења. 

Програми СНА садрже циљ, компетенције, исходе, теме, кључне појмове садржаја, упутство за дидактичко-методичко 
остваривање и оцењивање ученика. Поред шест програма који су припремљени од стране Завода за унапређивање образовања и 
васпитања и шест програма која су припремила стручна друштва, школа може ученицима да понуди и друге програме које је 
самостално припремила по истом моделу, као и програме изборних предмета који су реализовани до доношења новог плана и 
програма наставе и учења (нпр. Народна традиција и Шах). 
Програми СНА које је припремио Завод дати су у две групе. Прву чине програми намењени ученицима 5. и 6. разреда, а другу 7. и 
8. У првој групи су Вежбањем до здравља, Животне вештине и Медијска писменост, а у другој Предузетништво, Моја животна 
средина и Уметност. Стручна друштва су за ученике 5. и 6. разреда припремила Домаћинство, Цртање сликање и вајање, Чувари 
природе, Музиком кроз живот и Сачувајмо нашу планету, а за ученике 7. и 8. разреда Филозофија са децом. 

Начин остваривања програма и улога наставника 

Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског 
искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. 

Сваки појединачни програм СНА садржи дидактичко-методичко упутство које, заједно са овим општим упутством, даје 
комплетну слику о природи конкретног програма и његовом остваривању. 
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Програми СНА реализују се комбиновањем различитих техника рада са ученицима, као што су: презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, 
симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, рад у 
групи на платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања стручњака, учење у другим установама, 
посете разним дешавањима, укључивање у акције... Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је 
превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате 
и вреднују. Уколико је потребно може се користити модификовано кратко предавање које држи наставник или ученик. 
Због природе програма и чињенице да се у сваком разреду похађају другачије СНА увођење ученика у тему је изузетно важно. Наставник 
треба кратко да представи сваку тему користећи разноврсне материјале које је унапред припремио/ла (филмови, слике, приче, новински 
текстови...), а који имају функцију мотивисања ученика. Избор подстицаја треба да одговара не само теми већ и узрасту ученика. Добар 
уводни материјал се препознаје по томе што је код ученика изазвао радозналост, потребу да о томе разговарају, постављају питања, 
истражују, предлажу... 

Концепт СНА не базира се на коришћењу уџбеника који су посебно за њих припремљени. Напротив, ученици се подстичу да користе 
што различитије изворе информација и да према њима имају критички однос. Циљ је јачати ученике да се ослањају на сопствене снаге, да 
развијају компетенције за рад са подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан 
извор информација, треба их охрабривати да користе и друге изворе као што су књиге, старе фотографије, интервју и др. 

Праћење, вредновање и оцењивање 

У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању (члан 7), СНА се описно оцењују (истиче се, добар и задовољава), а оцена не улази у општи успех ученика. То подразумева да 
наставник континуирано прати активности ученика и њихов напредак у достизању исхода и развоју компетенција. 
Имајући у виду концепт програма СНА, исходе и компетенције које треба остварити, односно развити, процес праћења и вредновања 
ученичких постигнућа остварује се на различите начине. Ученици треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 
вредновати. 

Наставници могу да припреме материјале које ће користити за процењивање знања, вештина, ставова, пре и након обраде неке 
тематске целине ради објективности утврђивања ученичког напретка. Могу се користити и презентације ученика, продукти њиховог рада, 
писање есеја или резултати на тематским квизовима. 
Током школске године наставник пратити и вреднује и друге показатеље напретка као што су нпр. начин на који ученик учествује у 
активностима, како прикупља податке, како брани своје ставове. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност 
да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретације, 
изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и 
вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 
превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, 
развије вештине и формира ставове који ће му омогућити да боље разуме различите животне 
ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и 
околини и понаша се у складу са културом безбедности. 
ПЕТИ ИЛИ ШЕСТИ 
36 часова 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови 

садржаја програма 
 

Одговоран однос према здрављу 
Компетенција за целоживотно учење 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Рад са подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Комуникација 
Одговоран однос према околини 

 

на одговоран начин брине о себи и околини и помаже другима у 
невољи; 
– проналази релевантне и поуздане изворе информација од 
значаја за сналажење у свакодневним и ванредним животним 
ситуацијама; 
– критички промишља и доноси одлуке уважавајући контекст 
ситуације, процену последица и најбољи интерес за себе, друге 
и околину;  
– јасно изрази сопствене мисли и осећања, са пажњом слуша 
саговорника и комуницира са другима на конструктиван начин; 
– сарађује са члановима групе којој припада и одупре се 
притиску групе на асертиван начин;  
– организује своје свакодневне активности на продуктиван 
начин; 
– препозна опасности и адекватно реагује; 
– разликује ризично од превентивног и безбедног поступања 
пре, током и након елементарне непогоде;  
– тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и поступа у складу са 
упутствима надлежних служби;  

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА 
УЧЕЊЕ, РАД И 
ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ 
Вештине критичког 
мишљења, решавања 
проблема, доношења 
одлука. 
Организационе вештине и 
вештине управљања 
временом. 
Социо-емоционалне 
вештине: сарадња, 
комуникација, 
асертивност, решавање 
сукоба, препознавање 
сопствених и туђих 
емоција, превазилажење 
стреса. 
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– процени сопствене могућности и ограничења у решавању 
проблема и потражи одговарајућу помоћ кад процени да 
ситуација превазилази његове могућности;  
– повезује информације од релевантних институција са 
потенцијалним ризицима и правилним реаговањем у кризним 
ситуацијама; 
– образложи значај солидарности са људима у невољи;  
– аргументује значај културе безбедности и пружања прве 
помоћи; 
– искаже афирмативни став о људима који су активисти Црвеног 
крста; 
– наведе које надлежан за одређене ванредне ситуације и 
симулира позив хитним службама; 
– доведе у везу заштиту животне средине са климатским 
променама и културом безбедности; 
– разликује безбедно, небезбедно и ризично понашање у 
саобраћају и примењује мере заштите приликом вожње 
различитим превозним средствима; 
– наброји правила којих се треба придржавати у комуникацији 
током несреће, наведе садржај торбе за случај несреће, поступа 
према плану евакуације и комуникације; 
– наброји и објасни мере за ублажавање и смањења ризика од 
земљотреса, пожара, поплава и екстремних метеоролошких 
услова; 
– разликује безбедна од небезбедних купалишта, објасни улогу 
спасиоца, поступа у складу са правилима понашања на 
купалиштима и демонстрира поступак самопомоћи у случају 
грча мишића у води; 
– наведе принципе и демонстрира пружање прве помоћи на 
изабраном примеру. 
 
 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 
Култура безбедности и 
надлежности за смањење 
ризика од катастрофа. 
Климатске промене и 
заштита животне средине 
у контексту културе 
безбедности. 
Општа безбедност: 
безбедност у саобраћају; 
знаци опасности и 
упозорења (зрачење, 
биолошка опасност, ЕОС – 
експлозивни остаци рата, 
запаљиво, хемиjски 
производи). 
План комуникације и 
евакуације у случају 
несреће. 
Елементарне непогоде: 
пожари, земљотреси, 
поплаве, екстремни 
метеоролошки услови. 
Безбедност на води. 
Прва помоћ. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе 
ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, 
које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом 
медијацентричном окружењу. 
ПЕТИ ИЛИ ШЕСТИ 
36 часова 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја програма 

 

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

 

– идентификује/процени комуникацијски процес у односу 
медији – публика (корисници); 
– разликује традиционалне и нове медије поредећи начине 
пласирања порука; 
– упореди основне особености различитих медија и изводи 
закључке о функцијама медија; 
– опише и анализира своје медијске навике; 
– разликује медијске садржаје од стварности, идентификујући 
их као конструкте стварности; 
– деконструише једноставније примере медијских порука; 
– одговорно креира једноставније медијске садржаје. 
– критички вреднује оглашавање у различитим медијским 
садржајима и препознаје профит као основни циљ; 
– наводи примере манипулације у медијским садржајима 
којима се подстичу куповина и потрошња, одређена осећања, 
вредности и ставови потрошача. 
– разликује функције и могућности мобилних дигиталних 
платформи; 
– идентификује недостатке и предности мобилног телефона 
као уређаја за комуницирање, информисање и забаву; 
– препознаје сврху и начин функционисања претраживача „на 
мрежи” и агрегатора садржаја; 
– вреднује и разврстава једноставније примере информација 
са интернета према изворима из којег потичу, делећи их на 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И  
Медији и публика (корисници). 
Традиционални медији (штампа, 
радио, телевизија, филм) и нови 
медији (интернет). 
Улога и место медија у  
савременом друштву. 
Медијске навике (Мој медијски дан). 
ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА 
МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 
Медијски садржаји као  
конструкти стварности. 
Деконструкција и конструкција 
медијских порука. 
ОГЛАШАВАЊЕ 
Комерцијални медијски  
садржаји у различитим медијима 
(рекламе, скривене поруке намењене 
пласирању одређених идеја, 
садржаја и животних стилова). 
Профит као циљ оглашавања. 
тицај медијских садржаја на осећања, 
вредности и понашање публике – 
куповину и потрошњу. 
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поуздане и непоуздане; 
– препознаје ризично понашање на друштвеним мрежама. 
 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА 
МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 
ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ 
НА ИНТЕРНЕТУ 
Комуникација у дигиталном 
окружењу. 
Поузданост и веродостојност 
информација на интернету. 
Претраживачи „на мрежи” и 
агрегатори садржаја. 
Вредновање и селекција  
доступних информација. 
Персонализована претрага на  
Гуглу. 
Анализа апликација на мобилном 
телефону. 
Зависност од мобилних телефона. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија 
стваралачко мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног 
изражавања. 
ПЕТИ ИЛИ ШЕСТИ 
36 часова 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја 

програма 
 

Компетенција за учење 
Естетичка компетенција 
Комуникација 
Решавање проблема 
Рад са подацима и информацијама 
Одговоран однос према здрављу 
Одговоран однос према околини 
Сарадња 
Дигитална компетенција 
Предузимљивост и оријентација према 
предузетништву 
Одговорно учешће у демократском 
друштву 

 

– црта креирајући линије различитих вредности комбиновањем 
материјала, угла и притиска прибора/материјала; 
– црта према задатом моделу приказујући односе величина које 
опажа; 
– илуструје причу, бајку или песму одабраном цртачком 
техником; 
– обликује, према моделу, фигуре од меког материјала 
стилизујући сложени облик; 
– обликује, у самосталном и тимском раду, скулптуре или 
употребне предмете од материјала за рециклажу; 
– наслика ликовни рад према задатом или одабраном моделу 
приказујући тонове које опажа; 
– обликује стварне и имагинарне текстуре и облике одабраном 
цртачком, сликарском или вајарском техником; 
– изрази цртежом, сликом и скулптуром машту, сећање, 
емоције, интересовања или утисак о уметничком делу; 
– обликује употребне предмете примењујући најмање једну 
хоби технику; 
– разликује цртачке, сликарске и вајарске технике, материјал и 
прибор; 
– чисти радну површину, простор и прибор по завршетку сваког 
рада; 
– учествује у активностима које доприносе добробити школе и 
локалне заједнице. 

ЦРТАЊЕ 
Својства линија. 
Врсте цртежа. 
Цртачке технике. 

 

ВАЈАЊЕ 
Својства облика. 
Стилизовање облика. Вајарске 
технике. 

 

СЛИКАЊЕ 
Примарне, секундарне и 
терцијарне боје. 
Локални тон. 
Сликарске технике. 

 

Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, ставове и вредности који су 
потребни за очување и унапређење животне средине, биодивeрзитета, природе и одрживог развоја. 
ПЕТИ ИЛИ ШЕСТИ 
36 часова 
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја програма 

 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према околини 
Предузимљивост и оријентација 
ка предузетништву 
Естетичка компетенција 

 

-препознаје проблем, планира стратегију решавања и решава 
проблем примењујући знања и вештине стечене у оквиру 
различитих предмета и ваншколског искуства.  
– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката 
очувања животне средине, биодиверзитета и здравља, 
усмено, писано, графички или одабраном уметничком 
техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду 
података и представљање резултата истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у заштити животне средине и 
биодиверзитета; 
– активно учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и биодиверзитета; 
– повеже значај очувања животне средине и биодиверзитета 
са бригом о сопственом и колективном здрављу; 
– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној 
средини и културном наслеђу; 
– аргументује своје ставове према еко-култури и култури 
свакодневног живљења; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 
интересима, дајући лични допринос постизању задатог циља;  
– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи; 
– критички се односи према употреби и злоупотреби природе. 
 

СВОЈЕ ОКОЛИНЕ 
Биодиверзитет и његов значај. 
Истраживање биодиверзитета непосредне 
околине. 
Мапирање врста. 
ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 
Лековите биљке. 
Самоникле јестиве биљке.  
Зачинске биљке 
Аутохтоне расе и сорте.  
Значај биљног покривача. 
Утицај климатских промена на живи свет. 
ПОМОЗИМО ДА ПРЕЖИВЕ 
Угроженост врста. 
Значај опрашивача. 
Утицај пестицида на живи свет. 
ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 
Природни ресурси. 
Рационална употреба енергије.  
Рационална употреба воде.  
Понашање у природи. 
Заштићене природне вредности.  
Позитиван и негативан утицај човека на 
животну средину.  
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије 
вештине и формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком 
вежбању и здравим животним навикама. 
ПЕТИ ИЛИ ШЕСТИ 
36 часова 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја програма 

 

Компетенција за целоживотно 
учење 
– Комуникација 
– Рад са подацима и 
информацијама 
– Дигитална компетенција 
– Решавање проблема 
– Сарадња 
– Одговоран однос према 
здрављу 
– Одговоран однос према 
околини 
– Одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

дефинише појам здравља, разликује физичко, ментално и 
социјално здравље и образлаже утицај вежбања на здравље; 
– упореди специфичности вежбања у спорту и ван спорта; 
– разликује правилно од неправилног вежбања и планира 
сопствене физичке активности у складу са потребама, 
могућностима и интересовањима; 
– има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у 
вежбању; 
– препозна ситуације у којима не сме да вежба; 
– препозна утицај различитих вежбања на физички изглед и 
здравље; 
– повеже позитиван и негативан утицај вежбања на имунитет; 
– поштује еколошка правила у средини где вежба; 
– правилно поступа у пружању прве помоћи при повредама у 
вежбању; 
– критички вреднује идеале физичког изгледа који се намећу 
као и начине за њихово достизање; 
– користи поуздане изворе информација о утицају исхране и 
вежбања на здравље и физички изглед; 
– разликује добро од лошег држања тела и коригује сопствено 
држање тела; 
– препозна ризике гојазности и мршавости; 
– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом 
свакодневном животу; 
– критички се односи према рекламираним производима 
животних намирница; 
– аргументовано дискутује о физичким активностима и начину 
исхране и ризицима неодговарајућих дијета; 
– доведе у везу вежбање са правима детета; 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Појам и врсте здравља, начини његовог 
праћења и чувања. 
Утицај вежбања на здравље, раст и развој. 
Људско тело и вежбање – кости, зглобови, 
мишићи.  
Специфичности вежбања у и ван спорта. 
Правилно и неправилно вежбање. 
Мотивација за вежбање и фактори који утичу 
на одустајање. 
Када не треба вежбати. 
Вежбање и имунитет. 
Значај вежбања на чистом ваздуху. 
Вежбање и очување животне средине.  
Повреде при вежбању и прва помоћ. 
 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 
Исхрана као извор енергије. 
Карактеристике основних животних 
намирница важних за вежбање. 
Гојазност и мршавост – ризици и 
компликације. 
Како и где се информишемо о здравом 
начину исхране. Производи који се 
рекламирају, а треба их избегавати. 
Различите врсте дијета и њихови позитивни и 
негативни ефекти. 
Правилна исхрана пре и после вежбања. 
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– аргументује значај вежбања после болести и неких повреда; 
– поштује потребе и могућности различитих учесника у 
вежбању и наведе примере равноправности и 
неравноправности у спорту;  
– преферира физичке активности на свежем ваздуху са другом 
децом у односу на седење код куће за компјутером. 
 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 
Идеал физичког изгледа некад и сад.  
Правилно држање тела и физички изглед. 
Претерана употреба дигиталних технологија и 
последице на здравље и физички изглед.  
Утицај вежбања и здравих начина живота на 
физички изглед. 
 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 
Остваривање права детета на раст, развој, 
здравље, игру и дружење кроз вежбање 
прилагођено могућностима и потребама. 
Доступност опреме и простора за вежбање. 
Родна (не)равноправност у вежбању и спорту. 
Вежбање после болести и повреда.  
Значај вежбања за особе са сметњама у 
развоју и инвалидитетом и спортови 
прилагођени њиховим могућностима. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно 
мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о 
сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен 
за креативно решавање проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога 
и других народа. 
ПЕТИ ИЛИ ШЕСТИ 
36 часова 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја програма 

 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Естетичка компетенција 
Решавање проблема 
Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Предузимљивост и оријентација 
ка предузетништву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према околини 
 

– примењује динамичко нијансирање при извођењу музичких 
дела;  
– препознаје елементе динамике у свакодневном животу;  
– анализира врсте такта и ритам у уметничким делима; 
– препознаје боју тона у складу са садржајем композиције; 
– изводи композиције домаћих и страних аутора самостално и 
у групи, користећи глас, покрет и инструменте; 
– изводи двогласне и трогласне композиције домаћих и 
страних аутора; 
– искаже своја осећања у току извођења музике; 
– примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 
заједничком музицирању; 
– учествује у манифестацијама; 
– користи различите технике телесних перкусија самостално и 
у групи; 
– примењује технике правилног дисања у свакодневном 
животу; 
– препознаје говор тела, свој и своје околине; 
– контролише покрете користећи концентрацију; 
– сарађује са члановима групе којој припада, поштујући 
различитости;  
– процени сопствене могућности у примени телесних 
перкусија; 
– самостално осмишљава и импровизује покрете за ритмичке 
аранжмане; 
– контролише сопствене покрете у циљу боље координације; 
– својим речима објасни значај телесних перкусија на у сваком 
смислу; 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
Проширивање знања о музичким 
елементима. 
Изражајна својства динамике. 
Врста, карактер и примена темпа. 
Тон: боја и текстура 
Ритам: дводелни, троделни, четвороделни и 
мешовити. 
Повезивање звука и ритма. 
Примена динамике, темпа и ритма у 
свакодневном животу  
Проширивање искуства ученика у коришћењу 
различитих музичких средстава за рад у 
процесу музичког изражавања и обликовања; 
Индивидуално и групно певање. Двоглас. 
Троглас. 
Индивидуално и групно свирање. 
ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 
Синхронизација различитих менталних и 
физичких капацитета. 
Koординација различитих менталних и 
физичких капацитета 
Правилно дисање. 
Концентрација. 
Говор тела. 
Јачање одређених делова тела. Рефлекс. 
Пажња. 
Брзина реаговања на различите захтеве из 
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– критички анализира своје и туђе извођење; 
– истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена 
улога; 
– објасни и примени различите технике критичког мишљења; 
– самостално поставља питања везана за дату тему; 
– аргументовано искаже утисак о слушаним делима; 
– вербализује свој доживљај музике; 
– искаже свој доживљај музике кроз друге уметности. 
– критички просуђује утицај музике на здравље ; 
– разуме и користи интеркултурални дијалог 
– примењује различите врсте писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– разуме концепт инклузије и осeтљив је према 
различитостима; 
– самостално анализира музичка дела, користећи научене 
технике критичког мишљења; 
 

окружења. 
Развој свесности о нашем телу, контроли 
покрета и јачању мишића, као и бољој 
координацији и балансу. 
Стимулација и активација организма на 
психомоторном и когнитивном нивоу. 
Истраживање унутрашњег ритма и звука 
свога тела. 
Body percussion. 
 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ 
Технике критичког мишљења. Дрво 
проблема. Дебата. Шест шешира. Мозгалица. 
Трибине. 
Вештине критичког мишљења: комуникација, 
сарадња, препознавање проблема, решавање 
проблема. 
Вештина постављања питања: меморијска, 
транслацијска, интерпретацијска, аналитичка, 
синтетичка, евалуацијска. 
Обликовање оригиналног мишљења. 
Музичка критика. Анализа композиције 
Развијање способности и интересовања за 
целоживотно образовање. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености 
из области заштите животне средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света 
који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном окружењу и формирање одговорног и активног 
појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог развоја. 
ПЕТИ ИЛИ ШЕСТИ 
36 часова 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја програма 

 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Естетичка компетенција 
Решавање проблема 
Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Предузимљивост и оријентација 
ка предузетништву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према околини 
 

– наведе основне појмове о животној средини; 
– наведе примере утицаја човека на животну средину; 
– уочи узрочно-последичне везе и односе на релацији човек и 
животна средина; 
– препозна проблеме у локалној средини на основу концепта 
одрживог развоја;  
– активно и одговорно управља и решава интегративне 
пројектне задатке; 
– повезује хоризонтално и вертикално знања о одрживом 
коришћењу ресурса и користи холистички приступ у решавању 
проблема одрживог развоја; 
– развија ставове и вредности о очувању животне средине 
кроз решавање проблема на локалитету;  
– емоционално реагује на проблеме локалног окружења;  
– схвати и разуме поделу и значај природних ресурса 
– разликује обновљиве од необновљивих природних ресурса;  
– препозна и наводи примере обновљивих и необновљивих 
природних ресурса; 
– критички се односи према нерационалном коришћењу 
необновљивих природних ресурса; 
– наведе изворе и последице загађења природне средине 
– разликује изворе и врсте загађења; 
– анализира из различитих углова утицај загађења на живи 
свет; 
– разврстава изворе загађења;  
– истражи изворе загађења у локалној средини; 
– наведе примере последица стварања озонских рупа и других 
глобалних проблема на животну средину; 
– уочава узрочно последичне везе између глобалних и 

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 
Основни појмови из области животне 
средине. 
Утицај човека на животну средину. 
Концепт одрживог развоја. 
Спровођење акција у заштити и очувању 
животне средине (мали пројекти). 
 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА (РЕСУРСИ) И 
ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
Природни ресурси (богатства) – дефиниција, 
подела и значај. 
Обновљиви и необновљиви природни 
ресурси. 
Жива бића као природни ресурс (мали 
пројекти). 
Одрживо коришћење ресурса. 
 

ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Појам, извори и врсте загађивања. 
Глобалне промене и глобалне последице. 
Озонске рупе и последице на животну 
средину. 
Смањење загађења од отпада. 
 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 
Дефиниција биодиверзитета и 
геодиверзитета. 
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локалних проблема загађења и очувања природне средине; 
– уочи повезаност природних, социјалних и економских 
фактора у очувању животне средине;  
– креира решења за смањење загађења од отпада у оквиру 
пројеката; 
– користи методе и алате истраживања на терену; 
– прикупља податке из различитих извора уз критичко 
сагледавање и доношење закључка; 
– разликује биодиверзитет од геодиверзитета; 
– идентификује и објашњава факторе који доводе до 
угрожавања биодиверзитета и геодиверзитета; 
– процењује негативан утицај појединих фактора на 
биодиверзитет и геодиверзитет у локалној средини; 
– наводи примере заштите биодиверзитета и геодиверзитета;  
– креира истраживачке задатке; 
– користи ИКТ приликом прикупљања информација и 
представљања резултата истраживања о геодиверзитету и 
биодиверзитету; 
– ради у тиму, размењује мишљење и учествује у акцијама 
очувања животне средине; 
– објашњава резултате истраживања повезаности 
геодиверзитета и биодиверзитета. 
 

Угрожавање биодиверзитета и 
геодиверзитета. 
Заштита биодиверзитета и геодиверзитета. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за 
одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 
СЕДМИ ИЛИ ОСМИ 
36 или 34 часа 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја 

програма 
 

Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у демократском 
друштву 
Одговоран однос према здрављу 
Одговоран однос према околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
 

 
– образложи избор теме/истраживања из области одрживог 
развоја, циљ и план рада користећи вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање 
реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације релевантне за 
истраживање, користећи поуздане изворе информација, 
наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката 
очувања животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, 
писано, графички или одабраном уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података 
и представљање резултата истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању 
отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и 
унапређењу животне средине и одрживом развоју; 
– повеже значај очувања животне средине са бригом о 
сопственом и колективном здрављу; 
– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној 
средини и културном наслеђу; 
– користи језик и стил комуникације који су специфични за 
поједине научне и техничке дисциплине и чува језички 
идентитет; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 
дајући лични допринос постизању договора и афирмишући 
толеранцију и равноправност у дијалогу; 
– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 
Еколошки отисак. Биокапацитет. 
Еколошки дуг. Одрживи развој 
Еколошко право. 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Врсте отпада. Управљање 
отпадом. Комунални отпад.  
Депонија. 
РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И 
ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И 
СИРОВИНА 
Секундарне сировине: папир, уља 
у исхрани, текстил, пластика. 
Предности и недостаци поновне 
употребе добара и сировина. 
3Р правила. 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије.  
Енергетска ефикасност. 
Обновљиви извори енергије. 
Предности и недостаци 
обновљивих извора енергије. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

УМЕТНОСТ 

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и 
сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за 
истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању 
уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 
СЕДМИ ИЛИ ОСМИ 
36 или 34 часа 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја 

програма 
 

Компетенција за целоживотно учење 
Естетичка компетенција 
Решавање проблема 
Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Одговорно учешће у демократском 
друштву 
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву  
Одговоран однос према здрављу 
Одговоран однос према околини 
 

– образложи значај традиционалне визуелне уметности за 
идентитет народа и појединца; 
– повеже карактеристичан артефакт са континентом и културом 
којој припада; 
– обликује ликовне радове са препознатљивим елементима 
одабране културе; 
– опише одабрани продукт визуелних уметности и процес 
његове израде; 
– пореди основне одлике традиционалне визуелне уметности 
два или више народа; 
– објасни значај и улогу културног наслеђа; 
– објасни главне карактеристике традиционалне музике на 
простору Балкана и Србије и њихов међусобни утицај; 
– прикаже елементе прожимања традиционалне музике 
различитих народа на простору Балкана на музичким 
примерима; 
– презентује традиционалну музику карактеристичну за 
различите крајеве Балкана и Србије; 
– прикаже начине очувања музичког културног наслеђа; 
– објасни како савремене технологије утичу на развој музике; 
– презентује начине промоције музичких дела и догађаја; 
– прикаже примену музике у другим уметностима; 
– истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена улога; 
– аргументовано искаже утисак о слушаним делима. 
– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање 
различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја; 
– проналази, самостално и у сарадњи са другима, релевантне 
податке и информације користећи савремену технологију; 
– учествује активно, према сопственим способностима и 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА 
УМЕТНОСТ 
ШИРОМ СВЕТА 
Визуелна уметност народа 
Аустралије и Новог Зеланда 
(сликарство аустралијских 
Абориџина, традиционална 
тетоважа Маора)  
Уметност америчких народа 
(тотеми, керамика, ћилими, 
корпе)  
Култура древне Индије, Кине и 
Јапана (градови, храмови, одећа, 
писмо)  
Уметност народа Африке (маске и 
штитови)  
Словенска традиција (митологија, 
симболика и орнаментика)  
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА 
УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 
Културно наслеђе (значај и улога) 
Традиционална музичка уметност 
Балкана (основне карактеристике 
у односу на ентитет и међусобни 
утицаји, сличности и разлике) 
Традиционална музика Србије 
(певање, свирање, обичаји, 
обреди, ношња, кола...) 
Начини очувања културног 
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интересовањима, у истраживачком и радионичком раду. 
 

наслеђа 
МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 
Савремене технологије и музика.  
Маркетинг у музици. Примењена 
музичка уметност.  
Музичка критика и интервју. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и 
предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и 
коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и 
преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. 
СЕДМИ ИЛИ ОСМИ 
36 или 34 часа 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја програма 

 

Комуникација 
Рад са подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у демократском 
друштву 
Одговоран однос према здрављу 
Одговоран однос према околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
 

– наведе основна права потрошача и начине њихове заштите; 
– на декларацији пронађе најважније информације о производу 
и одреди однос цене и квалитета; 
– посматра занимања из перспективе некад и сад и предвиди 
могућности њиховог развоја у будућности; 
– повезује одређена занимања и врсту и нивое образовања; 
– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и 
дискутује о могућностима њиховог решавања;  
– се укључи у иницијативе које се покрећу у школи; 
– разликује особине лидера и менаџера; 
– одговорно преузима задужења у тиму, сарађује са другим 
члановима тима и учествује у доношењу одлука; 
– планира, распоређује и управља ресурсима (знања и вештине, 
време, новац, технологије); 
– учествује у осмишљавању пословне идеје;  
– информише се о постојању сличних производа на тржишту; 
– комуницира са окружењем о креативним идејама свога тима; 
– примењује правила пословне комуникације;  
– поштује етичке принципе у пословању; 
– израчуна трошкове израде производа према датим 
инструкцијама;  
– прикупи информације о ценама сличних производа на 
тржишту и на основу њих одреди цену свог производа; 
– учествује у промоцији и продаји производа;  
– презентује рад свог тима. 
 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 
Однос цене и квалитета производа/услуге. 
Декларација производа. 
Уговорна обавеза за услугу. 
Остваривање права потрошача. 
СВЕТ РАДА 
Свет занимања некад, сад и у будућности. 
Професионална оријентација. 
Професионални развој. 
Форма и функција CV и мотивационог 
писма. 
Концепт целоживотног учења. 
ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 
Покретање иницијативе. 
Менаџмент и лидерство.  
УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 
Појам предузећа (привредног субјекта). 
Производ и/или услуга. 
Појам тржишта. 
Људски и материјални ресурси. 
Пословна комуникација. 
Основни етички принципи у пословању. 
Процес производње и процес пружања 
услуга. 
Цена производа или услуге. 
Облици промовисања 
производа.  
Продаја производа или услуге. 
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Назив предмета 
Циљ учења 
 
 
Разред 
Годишњи фонд часова 

ДОМАЋИНСТВО 

Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују 
знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине 
и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, 
одевања, исхране и употребе различитих материјала. 
СЕДМИ ИЛИ ОСМИ 
36 или 34 часа 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 

ТЕМЕ  
и кључни појмови садржаја 

програма 
 

Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у демократском 
друштву 
Одговоран однос према здрављу 
Одговоран однос према околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
 

– одговорно испуњава обавезе потребне за живот у заједници / 
домаћинству; 
– преиспита сопствене и навике других чланова 
заједнице/домаћинства и утиче на њихову промену ка 
рационалном планирању, економичној потрошњи и развијању 
одговорних еколошких навика; 
– користи рачунарске апликације, 3D приказ грађевинског 
објекта и унутрашњег уређења домаћинства, уважавајући 
потребе савремене културе становања;  
– учествује у активностима уређења и заштите домаћинства и 
окружења у коме се оно налази; 
– анализира карактеристике савремене културе становања и 
повеже развој и значај урбанизма за побољшање услова 
живљења домаћинства; 
– правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, 
припрема га и предаје на рециклажу;  
– образлаже на примеру у домаћинству употребу обновљивих 
извора енергије и значај топлотне изолације са уштедом 
енергије у домаћинству; 
– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и 
климатизацију простора; 
– разликује природне од вештачких тканина, правилно их 
употребљава и одржава; 
– планира буџет домаћинства и управља њиме; 
– планира радну недељу, укључује и усклађује обавезе које има 
као појединац и у заједници/ домаћинству; 
– припрема и уређује простор за ручавање и формира културне 
навике приликом узимања хране; 
– правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу и 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И 
ПОРОДИЦА 
Домаћинство. 
Организација домаћинства. 
Породица, односи и потребе у 
породици и њихово усклађивање. 
Формирање здраве породице. 
Фазе породичног живота. 
Култура као начин живота и 
културно наслеђе. 
КУЛТУРА СТАНОВАЊА 
Породично домаћинство на селу и 
у граду. 
Породица и домаћинство. 
Функционалне целине 
домаћинства и њихове улоге. 
Технички апарати у домаћинству. 
Безбедност у домаћинству. 
Уређење домаћинства и околине у 
градској и сеоској средини. 
Економично коришћење и 
потрошња воде у градском и 
сеоском домаћинству. 
Уштеда енергије у домаћинству. 
Хемијска и микробиолошка 
исправност воде. 
Отпадне воде у домаћинству. 
Основни хигијенски захтеви 
домаћинства. 
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здрављу породице;-планира дневне оброке за своје 
домаћинство у складу са општим принципима правилне исхране 
уз уважавање потреба свих чланова домаћинства; 
– примењује основне технике и правила обраде и припреме 
намирница уз примену правилног руковања прибором, посуђем, 
справама и апаратима за припрему хране; 
– истражује и прави план набавке средстава за одржавање 
личне хигијене и чистоће домаћинства;  
– процењује значај и утицај информација и извора информација 
и повезује их са сопственим искуством ради решавања 
различитих проблемских ситуација; 
– комуницира на конструктиван начин; 
– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни 
живот; 
– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, 
одговорно се односи према свом животу, животу других и 
животној средини; 
– критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и афирмише 
толеранцију и равноправност у дијалогу. 
 

Прикупљање, сортирање и 
одлагање отпада у домаћинству. 
КУЛТУРА ОДЕВАЊА 
Улога одеће и обуће у животу 
човека. 
Природни и вештачки материјали, 
њихова својства и употреба у 
домаћинству. 
Одржавање одеће, кућног 
текстила, и декоративног плана у 
домаћинству. 
Одржавање и чишћење 
природних и вештачких 
материјала. 
Организација складиштења кућног 
текстила, обуће и одеће. 
Рециклажа кућног текстила и 
одеће. 
КУЛТУРА ПОНАШАЊА 
Планирање и расподела буџета. 
План набавке и избор артикала. 
План и припреме за путовање. 
Правила понашања у превозним 
средствима, у граду и на 
путовању. 
Савремена средства комуникације 
и претраживање различитих 
информација. 
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 
ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ 
ДОМАЋИНСТВА 
Значај воде за одржавање 
хигијене. 
Средства за личну хигијену. 
Козметичка средства. 
Кућна апотека. 
Материјали за опремање 
домаћинства 
Одржавање домаћинства 
Отпадни материјали у 
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домаћинству. 
ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 
Хранљиви састојци и животне 
намирнице. 
Класификација животних 
намирница према пореклу (биљне 
и животињске), улози у организму 
(енергетска, градивна, заштитна и 
регулаторна) и саставу. 
Енергетска вредност намирница. 
Потребе за састојцима хране 
зависно од узраста, занимања, 
пола, спољашње средине, 
здравственог и физиолошког 
стања организма. 
Рационална исхрана човека.  
Принципи рационалне исхране. 
Законски прописи, правилници о 
намирницама и квалитету хране. 
Последице неправилне исхране. 
Припремање хране, начини 
обраде намирница. 
Хигијенски услови приликом 
припремања хране. 
Одлагање, чување и 
конзервисање намирница. 
Апарати и машине за 
припремање, чување и обраду 
хране и намирница 
Загађујуће супстанце хране и мере 
заштите 
Адитиви 
Органска и ГМО храна 
Култура исхране и понашање за 
трпезом: послуживање и узимање 
хране, стоно посуђе и прибор. 
Национална кухиња и кухиње у свету. 
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Ваннаставне активности 
 Ученици наше школе на принципу слободних  и добровољних опредељења, удружују се у секције. Радом у секцијама задовољавају се 

интереси, развијају се индивидуалне склоности и способности ученика. Организовано се испуњава део њиховог слободног времена стваралаштвом, 

игром и забавом. Слободне активности се организују у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. Оне се прате и анализирају у циљу 

предузимања мера за њихово унапређивање.  

У нашој школи функционишу следеће секције:  

 Хор; 

 Библиотечка; 

 Волонтерска; 

 Рецитаторска; 

 Ликовњачка; 

 Географска; 

 Историчарска; 

 Биолошка. 

 

Слободне активности се организују још и из предмета: 

 Енглески језик; 

 Руски језик; 

 Техничко и информатичко образовање; 

 Физичко васпитање; 
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Хор 
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Циљ:   

Омогућити ученику да упозна све виталне димензије музике и то кроз лично искуство, да би могао у потпуности да разуме и доживи музичко 

дело и учествује у музичком догађају на начин и у степену који сам у будућности изабере. 

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

Провера мизичких способности 

деце петог разреда 

Музичка репродукција; рад на 

уједначавању групе 

 

Формирање репертоара и 

подела песама на жанрове 

 

Развијање вишегласног певања; 

подела у два гласа 

 

Прилагођавање репертоара 

Светосавској приредби 

 

Неговање изворне музике 

 

 

Дечја забавна музика 

 

 

Допуна репертоара песмама 

различитих жанрова 

 

Евалуација ученика хорске 

секције 

 

 

4 

 

7 

 

8 

 

 

8 

 

12 

 

 

12 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

4 

Септембар 

 

Септембар 

 

Октобар 

 

 

Новембар 

 

Децембар/ 

Јануар 

 

Фебруар/ Март 

 

 

Март / Април 

 

 

Април/ Мај 

 

 

Јун 

V-VIII разред Аудиција и пријем нових чланова у 

хорску секцију 

Заједничко певање песама научених у 

досадашњем школовању 

 

Учење нових песама и увежбавање 

 

Индивидуални рад са ученицима у 

оквиру гласова 

 

Увежбавање песама за приредбу 

 

 

Учење изворних песама у два гласа 

 

 

Учење и увежбавање  

 

 

Учење и увежбавање 

 

 

Процена постигнутих резултата 

Владимир 

Бошковић 
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Библиотечка секција 
Б

и
б

л
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о
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чк
а 
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ја

 

Циљ библиотечке секције: 

Развијње културе читања и читалачких интересовања. Развој креативности, иницијативе ученика, предузимање различитих активности и подстицање на 

стваралаштво. Овладавање основним знањима, умењима и вештинама у вези са коришћењем библиотеке и фонда којим она располаже.  

Континуирано праћење развоја и интересовања ученика и утицање на њих. 

Тема/садржај Време Узраст Специфични циљеви и задаци Реализатор 

Рад у библиотеци – помоћ библиотекару у 

организовању и реализацији одређених 

активности (акције везане за Дечију недељу 

и друге значајне датуме, акције сакупљања 

књига, рад у библиотеци, организовање 

трибина, квизова, такмичења...) 

 

 

 

 

 

 

Након 

формирања 

групе према 

плану рада 

за одређену 

школску 

годину 
 

V
I,

 V
II 

и
 V

II
I р

аз
р

ед
 

- Осамостаљивање и коришћење библиотеке као информационо-

документационог центра школе 

- Подстицање интересовања ученика према штампаној, писаној речи 

- Обогаћивање знања ученика о књизи, врстама публикација, 

издаваштву, маркетингу у издаваштву, упознати књижевнике и 

издавачке куће у Србији и из иностранства 

- Подстицање иницијативе код чланова у циљу побољшања услова рада 

у нашој школи 

- Развијање радних навика и културног понашања у библиотеци 

- Упућивање на пажљиво руковање и чување позајмљених публикација, 

и санирање оштећених 

- Оспособљавање ученика за осмишљавање, организовање и 

реализацију различитих акција 
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Посете (шабачкој библиотеци, Културном 

центру, галерији, књижарама, другим 

школама) 

- Развијање навике лепог понашања на јавном месту 

- Упознавање са могућностима које пружају дате институције 

- Развијање навике посећивања културних институција и дешавања, као 

и развијање љубави према културним творевинама 

- Размена искустава у вези са библиотечким пословањем са вршњацима 

из друге школе 

Уређење школског простора – израда 

тематских паноа; Промоција рада 

библиотечке секције 

- Промовисање писмености, читања и учења 

- Оспособљавање ученика да користе различите изворе знања 

- Развијање способности за уочавање, доживљавање, вредновање и 

стварање лепог; развијање креативности и стваралаштва 

- Утицање на остале ученике у школи са циљем подстицања 

интересовања за читање 

- Представљање начина на који се обављају поједини библиотечки 

послови од стране чланова библиотечке секције у нашој школи 

Волонтерска секција 

 Укључивање деце и младих у различите облике волонтерског рада је одличан начин припреме за просоцијално 

понашање. Програм волонтерског рада у школама је од изузетног превентивног значаја, јер се ученици сусрећу са 

реалним животним и конфликтним ситуацијама што од њих захтева да самостално реагују и траже решења. Значајно је и то 
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да се током волонтерског деловања деци и младима пружа могућност учења и стицања искустава, како на подручју социјалних односа, осећања и 

емотивних доживљаја, тако и могућности развијања употребљивих вештина и способности, као и знања значајних за будућу професију и лични живот. 

Активности које пружа волонтерски рад повећава осетљивост младих за потребе других и потребе заједнице, развија социјалну одговорност.  Такође, 

волонтеризам пружа важан простор за развој креативности, иницијативе ученика и предузимања различитих активности. 

За школе, волонтерски рад представља важан вид васпитног рада са ученицима и самим тим  успешан облик превентивног рада са њима. 

Важнији глобални циљеви волонтерског рада у школи су: 

1. Циљеви са становишта ученика – волонтера: 

• Сазревање личности у целини 

• Обликовање етичких и социјалних вредности (алтруизам, искреност, хуманост, стрпљивост, одговорност...) 

• Откривање и развијање личних потенцијала (способности, креативности, интересовања, спретности, социјалне осетњивости и вештина, 

емпатије, самопоуздања, самопоштовања...) 

• Боље схватање животних искустава, знања и сазнања о себи, другима и животу 

• Помоћ при одлуци за професионално усмерење 

• Дубље схватање смисла живота, доживљавање позитивних осећања (љубав, срећа), унатрашње задовољство и осећај хармоније 

Све то активира код младих позитиван став према животу и конструктивно решавање животних проблема. 

2. Циљева са становишта школе: 

• Васпитно-превентивни рад са ученицима 

• Побољшање међуљудских односа и школске климе 

• Већа мотивација за рад у школи 

• Смањење васпитно-образовних проблема 

• Повећање отпорности ученика у стресним ситуацијама и смањење психо-соматских проблема 
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Циљеви волонтерске секције: 
Развој креативности, иницијативе ученика и предузимање различитих активности; Упознавање ученика са користима волонтерског рада за 
лични развој и развој заједнице; Оспособљавање младих за комуникацију, тимски рад и мирно решавање конфликта; Развијање способности 
сарадње и самопоуздања у тимском раду; Повезивање волонтеризма са другим наставним предметима; Успостављање сарадње са другим 
волонтерским клубовима у региону.... 

Тема/садржај: Оријентацион

и број часова 

Време Узраст Специфични циљеви и задаци Реализато

р 

Волонтеризам  
 
 
 
 
 
 

У зависности 
од плана рада 

секције за 
одређену 

школску годину 

  
К
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а 
2

0
1

3
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Ученици 

VI и VII 

разреда 

- Стицање основних знања и вештина о волонтерском 
раду 

- Популарисање волонтеризма међу ученицима 
- Оспособљавање и мотивисање ученика за планирање и 

реализацију различитих волонтерских активности 
- Оспособљавање ученика за осмишљавање плана рада 

волонтерске секције 
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Пружање помоћи и подршке 
ученицима млађих разреда 

- Смањење личних проблема психичке природе (учење, 
понашање, осећања...) 

- Ублажавање социјалних проблема (усамљеност, 
одбаченост, безвредност) 

- Задовољавање развојних потреба деце и младих 
- Стицање пријатеља, здраво уважавање личности 

- Опуштање и разонода 
- Доживљавање пријатних осећања и животног оптимизма 

Учествовање у акцијама 
различитих програма васпитно 
образовног рада 

- Активно укључивање ученика у активности школе 
(еколошке активности, промоција здравља и хуманих 

вредности, уређење школског простора) 
- Организација и реализација хуманитарних активности 

- Развијање осећања одговрности и припадности 
- Побољшање атмосфере и живота у школи, изграђивање 

партнерског односа са наставницима, стручним 
сарадником, директором школе 

Медијација - Развијање комуникацијских вештина 
- Оспособљавање за конструктивно решавање сукоба 

- Укључивање волонтера у решавању одређених 
конфликтних ситуација у одељењу или школи 

- Социјална активација ученика 
-Развијање сензибилитета ученика за социјалне проблеме 

и проблеме особа са другачијим потребама 

Праћење рада волонтера; 
радни сусрети; признања 
волонтерима; евалуација 
програма секције 

- Одржавање континуитета у активностима 
- Унапређивање и проширивање активности 

- Разумевање значаја и вредности волонтерског рада и 
доживљавање осећања задовољства и статисфакције 

- Промовисање хуманих вредности 
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Рецитаторска секција 
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Циљ секције из српског језика: 

Основни циљ секције из српског језика је стицање самопоуздања ученика кроз јавни наступ. 

Уз предлог наставника, за слободне активности ученици се опредељују по слободној вољи, руковођени својим интересовањима и жељама. 

При укључивању ученика у секције није пресудно њихово истицање знањем на часовима нити интересовање за предмет узет у целини – њих 

треба да интересује само оно што се ради у секцији па их због општег успеха из предмета не треба спутавати да се укључују у рад секције. 

Рад у секцији је усмерен на задовољавање ученичких посебних интересовања и жеља и развијање њихових посебних слоности и способности. 

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

1. Заједничко планирање 2 
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- Развијати љубав ученика према 

писаној и говорној речи 

-  Вежбати правилно и изражајно 

говорење 

- Подстицати креативност ученика 

уважавајући њихове предлоге и идеје 

- Развијати потребу за тимским радом 
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2. Упознавање говорне 

уметности 

5 

3. Увежбавање садржаја 5 

4. Покушаји стваралаштва 2 

5. Пробе пред наступ 3 

6. Ученички избор 1 

 

 

 

Укупан број часова: 

*број часова може варирати у 

складу са задужењима 

наставника 

18 
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Ликовњачка секција 
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Циљ ликовњачке  секције: 

Продубљивање и проширивање знања из области ликовних уметности и развијање стваралачког мишљења. 

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

УСВАЈАЊЕ ПЛАНА РАДА 
ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ                                                                                                                 
ЦРТАЊЕ                                                                             
СЛИКАЊЕ                                                                          
ВАЈАЊЕ                                                                              
ГРАФИКА 
 ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ 
АРХИТЕКТУРА 
УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ 
ОБЛИКОВАЊЕ И ЗАШТИТА 
СРЕДИНЕ 

 
 
 
 

18 

 
 

Пети и шести 
разред – друго 
полугодиште; 
Седми и осми 
разред – прво 
полугодиште 

 

 

 

Од петог до 

осмог разреда 

Развијање вишег нивоа перцепције и 
аперцепције. 

Стицање нових знања из области 
ликовних уметности. 

Развијање естетских критеријума. 
Развијање љубави према ликовним 

уметностима. 
Оспособљавање ученика за 

коришћење разноврсних ликовних 
техника. Н
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Географска секција 
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Циљ географске  секције: 
-ангажовање ученика који показују веће интересовање за географију; 
-упућивање ученика на самосталнији рад, али и групни, према индивидуалним способностима (оцена неодређује члана секције) и 
интересовања;  
 интересовања;-оспособљавање ученика за писмено, усмено и практично излагање, коришћење стручне и популарне литературе, интернета ... 

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

1.Доношење плана рада за 
школску 2013/2014. годину и 
упис нових чланова 

1  
 
 
 
 

Понедељак 
7:05 – 7:50 

 
 

 

 

7. и 8. Разред 

 

 
 
 
Организовање рада секције. 

 
 

 

 

Стручно веће 

географије 

2.Давање упутства за 
индивидуал- 
ни и групни рад 

1 

3.Подела задужења 
(индивидуал- 
них и групних) 

1 

4.Вулкани 10 Проширивање и продубљивање 
знања о вулканима, као природној 
појави која је често катастрофалних 
последица. 

5.Велики градови у Европи 5 Детаљније упознавање највећих 
градова 
Европе. 

6.Становништво на Земљи 7 Упознавање староседеоца 
континената. 

7.Хаваји 4 Презентовање знања о познатој 
туристич- 
кој дестинацијисвета. 

8.Излет 6 мај Организација излета и укључиовање 
чланова додатне наставе. 

Стручно веће 
географије 

Руководство 
школе 

9.Анализа рада секције на 
крају школске године 

1 Понедељак 
7:05 – 7:50 

Издвајање доброг и лошег у раду 
географске секције. 

Стручно веће 
географије 
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Историчарска секција 
И

С
ТО

Р
И

ЈА
 

Циљ секције: Рад са ученицима који имају интересовања да науче више од оног што пружа план и програм за историју 

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

Култура, уметност и 

свакодневни живот народа 

Старог истока; 

Култура, уметност и 

свакодневни живот Старих Грка 

и Римљана; 

Средњовековне уметност; 

Средњовековна књижевност; 

Косовска легенда; 

Велика географска открића;  

Личности Првог и Другог српског 

устанка; 

Први и Други светски рат; 

Идеологије 19. и 20. века 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

септ. - мај 5. – 8. разред -  Формирати групу у складу са 

потребама и интересовањима  

ученика; 

- Рад организовати у складу са 

интересовањима ученика и 

специфичностима школе и са 

могућностима које постоје у школи и 

окружењу 

Наставници 

историје 
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Биолошка секција 
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Циљ биолошке секције: Биолошка знања треба да допринесу развијању љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације. 

Циљ слободних активности јесте подстицање интересовања ученика за биологију, продубљивање и проширивање знања из биологије, сналажење у животној  

средини и развијање одговорног односа према животињама.Развијати код ученика интересовање за развој биологије као науке. 

  

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

 

-Царство биљака 

-Праживотиње 

-Царство животиња 

-Eкологија - рециклажа 

 

 

10 

6 

10 

10 

  

шести  

разред 

-омогућити ученицима да се 

добровољно укључе у рад према 

својим способностима ради 

задовољења посебних интереса; 

- омогућити ученицима да слободно и 

самостално одабирају садржаје, врсту 

и облике слободних активности у 

којима ће учествовати и радити;  

-омогућити ученицима да током групног 

и самосталног рада развију 

кооперативност,иницијативност, 

стваралаштво и поверење у сопствене 

квалитете; 

- створити ситуације у којима ће 

ученици развијати вештине: увођење 

планског посматрања, пребројавање 

материјала који се истражује, израда 

схема експеримента  

- разноврснији и богатији начини 

стицања знања, умења и навика 

ученика;   

 –развијати код ученика свест о 

повезаности школског знања са 

животним ситуацијама; 

 

Наставници 

биологије и 

ученици 
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Енглески језик 
ЕН
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Циљ слободних активности енглеског језика:  надоградити досадашње знање ученика упознавајући их са новим граматичким јединицама и 

проширивањем познавања вокабулара, подстицати заинтересованост ученика кроз различите активности као што су прављење постера и 

цртаног стрипа, подстаћи заинтересованост ученика за енглески језик кроз игру, проширивање фонда речи, учење популарних песама, 

подстаћи заинтересованост ученика за енглески језик кроз учешће у представи на енглеском језику 

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

1. Britain, grammar, vocabulary, 

holidays, projects, reading 

practices 

11 крај септембра 

октобар 

новембар 

пети и шести 

разред 

   Ученици треба да: 

- упозна се са различитим културама и 

националностима које се срећу у 

Британији што подстиче развој свести 

о међусобној толеранцији 

- прошири речник усвајањем нових речи 

кроз читање и разумевање текстова 

- упозна значајне националне празнике 
и обичаје у Великој Британији 

- прављење паноа 

Весна 

Ковачевић 

2.London, songs, stories, 

grammar,  reading practices, 

projects 

 

 

 

13 децембар 

јануар 

фебруар 

март 

пети и шести 

разред 

   Ученици треба да: 

- се упознају са знаменитим 
историјским и културним обележјима 
Лондона и тако заинтересује за 
енглеску културу и историју 

- прошире речник усвајањем нових речи 

кроз читање и разумевање текстова 

- науче најпознатије енглеске дечије 
песме 

- праве причу по сликама и паное 

Весна 

Ковачевић 

3.Tests practising, translating, 

singing, reciting poetry, plays, 

projects 

 

 

12 март 

април 

мај 

јун 

пети и шести 

разред 

Ученици треба да: 

- решавају различите врсте тестова  
- преводе текстове 
- певају традиционлане енглеске песме 
- рецитују 
- глуме по улогама 
- праве паное, постере 
- такмиче се у квизу на енглеском језику  

Весна 

Ковачевић 
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Руски језик 
 

Р
 У
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Циљ  

Додатно упознавање са познатим руским писцима и песницима,проширивање фонда речи,упознавање са руским фразеологизмима и са 

руским жаргоном 

Тема/садржај Орјентациони 

број часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

Русские писатели-класики 

Русские поеты 

Русские популярные песни 

Русские журналы и газеты 

Разговорная речь 

           10 

             5  

           10 

             5 

             6  

  П
О

   
 Ф

О
Р

М
И

Р
А

Њ
У

   
  Г

Р
У

П
Е 

  

    
   

   
   

   
   

5
.-

8
 Р

А
ЗР

ЕД
  

  

УЧЕЊЕ И ПРЕВОЂЕЊЕ ПОПУЛАРНИХ 

ПЕСАМА,РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСАМА ИЗРА-

ЖАЈНО,ПРЕВОЂЕЊЕ ТЕКСТОВА ИЗ 

ЧАСОПИСА  

   
   

   
   

   
   

 О
Л

ГИ
Ц

А
   

  О
С

ТО
ЈИ

Ћ
 

У К У П Н О              36 

 

 

 

 

 

 



 
 

524 

Техника и технологија 
Те

хн
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Циљ слободних активности техничког и информатичког обарзовања:  јесте да ученици прошире своја знања из техничког и 

информатичког образовања 

Задаци-образовно-васпитног рад: проширивање постојеђег знања из техничког и информатичког образовања, развијање интересовања за 

техничку едукацију у свакодневном животу и раду, подстицање креативног рада са техничким уређајима, машинама 

Тема/садржај Орјентациони број 

часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

РАЗВОЈ 

АУТОМОБИЛИЗМА И 

МОТОЦИКЛИЗМА 

4 септембар 8 разред - задаци чланова и њихова 
припрема за рад 

Д
уш

и
ц

а 
Га

вр
и

л
о

ви
ћ

 

МОТОРИ СУС –врсте и 

примена 

4 октобар 8 разреда - делови двотактног мотора и 
принци рада 

- врсте горива које користе СУС 
мотори 

ПАЉЕЊЕ МОТОРА 4 новембар 8 разреда - упознавање делова и функције 
сваког дела 

- четворотактни мотор, делови, 
примена, принцип рада и 

одржавање 

ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈИ 4 децембар 8 разреда - светлосна сигнализација на 
моторним возилима 

- саобраћајна правила и знаци 

УРЕЂАЈИ ЗА ПАЉЕЊЕ 

РАДНЕ СМЕШЕ 

4 јануар 8 разреда - утврђивање градива теоријски 
део 

ПРАКТИЧАН РАД 4 фебруар 8 разреда - израда модела по сопственом 
избору 

ПРАКТИЧАН РАД 4 март 8 разред - израда модела по сопственом 
избору 

ПРИПРЕМА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ 

4 април 8 разреда - практичан рад  

ПРИПРЕМА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ 

4 мај 8 разреда - практичан рад  
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Циљ слободних активности техничког и информатичког обарзовања:  јесте да ученици прошире своја знања из техничког и 

информатичког образовања 

Задаци-образовно-васпитног рад: проширивање постојеђег знања из техничког и информатичког образовања, развијање интересовања за 

примену рачунараобразовању-едукацији,у свакодневном животу и раду, подстицање креативног рада са рачунарима 

Тема/садржај Орјентациони број 

часова 

Време  Узраст Задаци Реализатор 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

4 септембар 6,7,8 

разред 

- задаци чланова и њихова припрема за 

рад 

- упознавање са програмом MS Visio 

2003 

Д
уш

и
ц

а 
Га

вр
и

л
о

ви
ћ

 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

4 октобар 6,7,8 

разред 

- упознавање са програмом Envisioneer 

Excpress 3.00 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

4 новембар 6,7,8 

разред 

- упознавање са програмом 

Googlr Sketch Up 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

4 децембар 6,7,8 

разред 

- PowerPoint, Word, Excel 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

4 јануар 6,7,8 

разред 

- Вежбање, утврђивање 

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 4 фебруар 6,7,8 

разред 

- Рад на мрежи, Интернет 

ШТАМПА- ПРИПРЕМА 

ШТАМПЕ 

4 март 6,7,8 

разред 

- Рад са CD  и флеш меморијом, 

снимање цртежа, рад са 

штампачем 

РАД СА ЗВУКОМ 4 април 6,7,8 

разред 

- Обрада звука, формати звучних 

записа, конверзија између 

различитих записа 

 

РАД СА ВИДЕО  4 мај 6,7,8  - Обрада видео записа, примена   

ЗАПИСОМ 
  

разред - визуелних ефеката, обрада 

видео секвенци 
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План слободних активности за четврти разред 

Општи циљеви и задаци: 

Ученици усавршавају и примењују умења, навике и неопходна теоријска знања у свакодневним условима живота и рада( у пракси) и тиме 

задовољавају основне дечје потребе за потврђивањем, групним присуством, усвајању етичке вредности и подстичу своје предиспозиције, 

развијају такмичарски дух, препознају и изграђују склоности према науци, уметности и спорту. 

Редни 

број 

Назив теме Оријентациони 

број часова 

Специфични циљеви и задаци Област 

исхода 

стандарда 

 Време реализације 

1. Спорт и игре: „У здравом 

телу ,здрав дух“ 

8 Да се задовоље основне дечје 

потребеза кретањем и игром уз развој 

спретности и издржљивости 

 У току школске године, у 

договору са стручним 

активима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2. Посете култирно - 

просветним установама и 

културно - историјским 

споменицима 

6 Развијање љубави према књизи, 

позоришту, музеју, уметности и 

неговати лепо понашање 

3. Песме, прозни и драмски 

текстови 

16 Развијати изражајно говорништво, 

дикцију и читање. Упутити ученике да 

пишу разноврсне текстове 

4. Приредбе 6 Примењивати стечена знања у пракси 

и даље се усавршавати у свом раду 

Укупно часова 36  
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Физичко васпитање 
П

Р
ЕД
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ЕТ

 

    

ЦИЉ  И ЗАДАЦИ: 

Додатни рад организује се за ученике који испољавају посебну склоност и интересовање за атлетику 

 Задовољавање потреба ученика  за кретањем 
 Допринос повећању адаптибилне и стваралачке способности у савременим условима живота и рада 
 Развијање здравствене културе 

Задатак :да у специфичним условима школе(,географског положаја школе,удаљености од градске средине) омогући свим заинтересованим ученицима 

додатно бављење овом базичном спортском дисциплином 

А
 Т

 Л
 Е

 Т
 И

 К
 А

 

 

ТЕМА - САДРЖАЈ 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ 

БРОЈ   ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 
УЗРАСТ  

РЕАЛЗАТОРИ 
(списак  

наставника) 

ПОДРШКА 

(списак  оних 

који помажу у 

реализацији) 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

ТРЧАЊЕ 

 

 

 

  

 

18 
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СКОКОВИ 

  

 

 

  

15 

   

 

БАЦАЊА 

 

 

3 
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ЦИЉ  И ЗАДАЦИ: 

Додатни рад организује се за ученике који испољавају посебну склоност и интересовање за одбојку 

 

 Задовољавање потреба ученика  за кретањем 
 Допринос повећању адаптибилне и стваралачке способности у савременим условима живота и рада 
 Развијање здравствене културе 

Задатак :да у специфичним условима школе(,географског положаја школе,удаљености од градске средине) омогући свим заинтересованим ученицима 

додатно бављење овом спортском дисциплином  ,која  има дугу  успешну,такмичарску традицију у овој школи 

О
 Д

  Б
  О

 Ј
  К

  А
 

 

ТЕМА - САДРЖАЈ 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ 

БРОЈ   ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 
УЗРАСТ  

РЕАЛЗАТОРИ 
(списак  

наставника) 

ПОДРШКА 

(списак  оних 

који помажу у 

реализацији) 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

Физичка  припрема 

1   
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Пријем лопте 

 

3    

Додавање 

 

3    

Смечирање 

 

4    

Блокирање 

 

9    

Тактичка припрема 8    

Финте и поигравање 

 

1    

Игра 

 

8    

Теоријска припрема 

 

1    
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Програм рада одељењског старешине 

 Школа и родитељи сарађују путем одељенског старешине. Он успоставља сарадњу, комуницира са родитељима, посредује у 

преношењу  школских порука, посећује ученике, прикупља информације о породичним приликама ученика итд. Одељењски старешина је стручна 

особа која руководи радом одељења, са наглашеном педагошком, административном и организационом улогом. Oн има задатак да прати, планира и 

проучава целокупну организацију рада одељења. Одељењски старешина својим ставовима, односима и схватањима ствара повољну климу за 

успостављање социјалних односа који утичу на квалитет и степен развоја ученичког колектива. 

Педагошка функција 

 Прикупљање релевантних података о ученику ,од родитеља, учитеља, педагога, психолога, лекара, наставника. 

 Систематски бележи податке о развоју и школском напредовању сваког ученика. 

 Обавља саветодавни васпитни рад са ученицима (индивидуално, групно и са одељењским колективом). 

 Подстиче и усмерава процес формирања одељењског колектива, ради на богаћењу интерперсоналних односа у одељењу, помаже у раду 

одељењске заједнице. 

 Помаже ученицима у организовању њихових активности у области међусобне помоћи у учењу, у регулисању њихових међусобних односа 

(понашања), у организацији забавног и културног живота. 

 Преузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика и решава васпитно - дисциплинске проблеме (изриче васпитно-

дисциплинске мере и казне, похвале, награде и сл.). 

 Интезивно сарађује са стручном службом у циљу подстицања активности са даровитим ученицима и брине о ученицима са проблемима у 

понашању, као и о ученицима који заостају у развоју. 

 Брине о здравственом стању и физичком развоју ученика. 

 Брине о уредности похађања наставе (оправдава изостанке). 

 Реализује одређене програме рада са одељенском заједницом. 

 Брине о активностима ученика у којима се постичу формирање хигијенских, културних и радних навика (редарство, дежурство, укључивање у 

активности школе), 

 Организује излете и екскурзије. 

 Укључује ученике у културно уметничка друштва, дечије омладинске организације, библиотеке...). 

Организациона и координирајућа функција 

 Координира и усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима (личним контактима и на седницама одељењских и Наставничког 

већа), 

 Руководи радом Одељењског већа (припрема седнице, проводи одлуке и сл.) 

 Координира организовање допунске и додатне наставе, ученичких слободних активности и других облика ваннаставног ангажовања ученика. 

Сарадња са родитељима 

 Упознавање родитеља, породичног амбијента  и прикупљање података неопходних за сарадњу. 
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 Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и школу њиховог детета. 

 Припрема, организује и води родитељске састанке и подстиче родитеље на индивидуални контакт са одељењским старешином и 

наставницима. 

 Писмено обавештава родитеље о проблемима појединих ученика. 

 Информише родитеље о важним активнистима школе. 

 Административна функција 

 Води педагошку евиденцију и документацију о ученицима и одељењу, 

 Прати начин вођења осталих података о ученицима (дневник рада, матична књига, документација о испитима, посета родитеља). 

 

Одељенске заједнице 

 

Подручја активности и основне обавезе су: 

 Унапређивање успеха кроз наставу и друге ученичке активности 

 Развијање личне одговорности код ученика 

 Заштита здравља и унапређивање животне средине 

 Промоција хуманих вредности 

 Професионална оријентација 
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Тематски план рада ЧОС-а за први и трећи разред 

Циљеви ЧОС-а:  

Упознати себе, своје окружење и развијати способност за одговоран живот у њему и успешан даљи развој личности. Развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

Редни 

број 

Тема Број 

часова 

Време Специфични циљеви и задаци Методе и 

начин рада 

Праћење 

реалзације 

1 Ја и други (правила понашања у 

школи, на јавном месту...) 

10  

 

 

 

 

 

 

У току 

школске 

године  

Препознавање и поштовање елемената 

културе живљења, поштовање и 

уважавање права и мишљења других 

- Разговор 

- Дискусија 

- Групни рад 

- Радионице 

- Продукти 

ученичких 

радова 

- Записници 

- Дневници ОВР 

- Панои 

- Фотографије 

 

2 Права и обавезе 4 Упознавање ученика са правима и 

обавезама и развијање способности 

активног учешћа у њиховом остваривању 

3 Породица 2 Развијање критичког мишљења према 

себи и члановима породице, да активно 

допринесе мењању правила сагласно 

променама 

4 Хигијена, Здрава храна 6 Формирање ставова и понашања ученика 

у вези са здрављем и здравим начином 

живота, унапређивање хигијенских и 

радних навика и елиминисање утицаја 

који штетно делују на здравље 

5 Животна средина 5 Развијање и неговање еколошке свести 

6 Празници 6 Упознавање обичајно – обредних радњи 

везаних за празнике. Подстицање и 

активно учешће у групном раду 

7 Слободно време 3 Подршка ученицима у учењу и 

правилном коришћењу слободног 

времена 
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Тематски план рада ЧОС-а за други и четврти разред 

 

Циљеви ЧОС-а:  

Упознати себе, своје окружење и развијати способност за одговоран живот у њему и успешан даљи развој личности. Развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

Редни 

број 

Тема Број 

часова 

Време Специфични циљеви и задаци Методе и 

начин рада 

Праћење 

реалзације 

1 Школа 7  

 

У току 

школске 

године  

Препознавање и поштовање елемената 

културе живљења, поштовање и 

уважавање права и мишљења других 

Упознавање ученика са правима и 

обавезама и развијање способности 

активног учешћа у њиховом остваривању 

- Разговор 

- Дискусија 

- Групни рад 

- Радионице 

- Продукти 

ученичких 

радова 

- Записници 

- Дневници ОВР 

- Панои 

- Фотографије 

 

2 Породица 6 Развијање критичког мишљења према 

себи и члановима породице, да активно 

допринесе мењању правила сагласно 

променама 

3 Моји другови и ја 6 Развијање добрих међусобних односа 

Поштовање својих и туђих потреба 

4 У здравом телу здрав дух 6 Формирање ставова и понашања 

ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота, унапређивање 

хигијенских и радних навика и 

елиминисање утицаја који штетно делују 

на здравље 

5 Моја средина и ја 5 Препознавање и поштовање елемената 

културе живљења, поштовање и 

уважавање права и мишљења других 

Развијање и неговање еколошке свести 

6 Празници, манифестације, дечије 

стваралаштво 

 Упознавање обичајно – обредних радњи 

везаних за празнике. Подстицање и 

активно учешће у групном раду 
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Тематски план рада ЧОС-а за пети разред 

 

 

 

 

Циљеви ЧОС-а:  
1.Остваривање васпитног и образовног рада у одељенском колективу 
2.Формирање исправног става према допунској и додатној настави 
3.Утемељивање моралних вредности код ученика 
4.Учествовање у раду одељенске заједнице 
       

Тема Број 

часова 

Време Специфични циљеви и задаци Методе и 

начин рада 

Праћење 

реалзације 

1. ШКОЛСКА ПРАВИЛА И 

АДАПТАЦИЈА НА ЊИХ 

4  

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

 

Упознавање ученика са школским 

правилима 

Адаптација ученика на предметну наставу 

 

 

- Разговор 

- Дискусија 

- Радионица 

- Групни рад 

- 

Индивидуални 

рад 

- Рад у пару 

- Анкета  

-Акција 

 

 

 

 

- Записници 

- Дневници ОВР 

- Панои 

- Фотографије 

2.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ЗНАЧАЈНИХ  

ДАТУМА 

8       Упознавање ученика са значајним 

датумима 

Развијање еколошке свести,равноправност 

међу половима 

3.  КУЛТУРА ПОНАШАЊА 4 Развијање културног  

идентитета,упознавање ученика са 

бонтоном 

4.  КАМПАЊА ПРОТИВ 

НАСИЛНИШТВА 

3 Конструктивно решавање сукоба 

Јачање поверења као супротност сукобу 

5. УЧЕЊЕ   УЧЕЊА 4 Оспособити ученика за самостално учење 

и самообразовање 

6. СВЕТ У КОМЕ ЖИВИМО 3 Утицај медија на понашање ученика 

Утицај средстава јавног информисања 

7. МЕЂУСОБНА  КОМУНИКАЦИЈА 9 Развијање позитивног мишљења о себи и 

другима;Социјализација ученика 
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Тематски план рада ЧОС-а за шести разред 

 

 

 

 

Циљеви ЧОС-а:  

          1.Остваривање васпитног и образовног рада у одељенском колективу. 

          2.Координирање свих делова фактора васпитног утицаја на одељење и појединца. 

          3.Изналажење најпогоднијих облика рада усмерених на развијање одељенског колектива (подстицај развоја комуникационих способности, сарадничког 

односа, хуманих односа међу половима). 

          4. Утемељење моралних вредности код ученика. 

          5.Праћење учешћа ученика у допунској настави, додатном раду, слободним активностима и изборним предметима, ради подстицања, напредовања 

сваког ученика у развоју и школском успеху. 

          6.Учествовање у раду одељенске заједнице: развијање, подстивцање и усмеравање тог  рада. 

Тема Број 

часова 

Време Специфични циљеви и задаци Методе и 

начин рада 

Праћење 

реалзације 

1. Унапређивање успеха кроз 

наставу и друге ученичке 

активности 

10  

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

 

- Избор најефикснијих метода учења  

- Подршка ученицима у примени стеченог знања  

- Развијање свести о значају савремених 

технолошких достигнућа 

 

 

- Разговор 

- Дискусија 

- Радионица 

- Групни рад 

- 

Индивидуални 

рад 

- Рад у пару 

- Анкета  

-Акција 

 

 

 

 

- Записници 

- Дневници ОВР 

- Панои 

- Фотографије 

2.  Развијање личне одговорности 

код ученика 

14 - Подстицање свести о личној одговорности  

- Развој карактерних особина 

 

3.  Заштита здравља и унапређивање 

животне средине 

3 - Развијање свести о очувања и унапређивања 

животне средине у циљу очувања здравља 

4.  Промоција хуманих вредности 7 - Пружање основних информација и знања о 

толеранцији, поштовању разлика и  ненасилном 

решавању конфликата  

- Развијање солидарности са социјално угроженим 

групама 

 

5. Обелeжавање значајних датума 2 - Утицање на учениково развијање свести о личном 

и културалном идентитету  

- Неговање традиционалних вредности уз 

поштовање савремених светских трендова 

- Отлањање стереотипног начина мишљења у вези 

са родним улогама 
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Тематски план рада ЧОС-а за седми разред 

 

 

 

 

Циљеви ЧОС-а:  
          1.Остваривање васпитног и образовног рада у одељенском колективу. 
          2.Координирање свих делова фактора васпитног утицаја на одељење и појединца. 
          3.Изналажење најпогоднијих облика рада усмерених на развијање одељенског колектива (подстицај развоја комуникационих способности, сарадничког односа, хуманих 
односа међу половима). 
          4. Утемељење моралних вредности код ученика. 
          5.Праћење учешћа ученика у допунској настави, додатном раду, слободним активностима и изборним предметима, ради подстицања, напредовања сваког ученика у 
развоју и школском успеху. 
          6.Учествовање у раду одељенске заједнице: развијање, подстивцање и усмеравање тог  рада. 

Тема Број 

часова 

Време Специфични циљеви и задаци Методе и 

начин рада 

Праћење 

реалзације 

1. Унапређивање успеха кроз 

наставу и друге ученичке 

активности 

7  - Подршка ученицима у учењу и коришћењу сободног 
времена 
- Примена стеченог знања у свакодневном животу 
- Разумевање значаја наставног процеса и савремених 
технолошких достигнућа у постизању што бољег успеха 
ученика 

 

 

 

 

- Разговор 

- Дискусија 

- Радионица 

- Групни рад 

- 

Индивидуални 

рад 

- Рад у пару 

- Анкета  

-Акција 

 

 

 

 

 

- Записници 

- Дневници ОВР 

- Панои 

- Фотографије 

2.  Развијање личне 

одговорности код ученика 

7 - Развој карактерних особина личности ученика 
- Развој социјализације и активности у друштву 
- Подстицање осећаја индивидуалне одговорности 
- Развијање емоционалног интересовања код ученика 

3.  Заштита здравља и 

унапређивање животне 

средине 

7 - Развијање еколошке свести и значаја хигијене за 
унапређивање квалитета живота 

4.  Промоција  хуманих 

вредности 

6 - Унапређивање комуникације између  
ученика, наставника и родитеља 
- Промовисање хуманих акција и односа према социјално 
угроженим категоријама 
- Формирање става и понашања ученика у вези са хуманим 
вредностима 

5. Професионална оријентација 9 - Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних 
карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 
њиховог професионалног развоја 
- Упознавање са светом рада и занимања, системом средњег 
образовања и васпитања и оспособљавање за самостално 
прикупљање потребних информација 
- Формирање правилних ставова према раду 
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Тематски план рада ЧОС-а за осми разред 

 

 

 

 

Циљеви ЧОС-а: Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности 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 лјудских и грађанских 
права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

Тема Број 
часова 

Време Специфични циљеви и задаци Методе и 

начин рада 

Праћење 

реалзације 

1. Унапређивање успеха кроз 
наставу и друге ученичке 
активности 

7 

Током 
школске 
године, 

један час 
седмично 

- Подршка ученицима у учењу и коришћењу 
сободног времена 
- Примена стеченог знања у свакодневном животу 
- Разумевање значаја наставног процеса и 
савремених технолошких достигнућа у постизању 
што бољег успеха ученика 

 

 

 

 

- Разговор 

- Дискусија 

- Радионица 

- Групни рад 

- 

Индивидуални 

рад 

- Рад у пару 

- Анкета  

-Акција 

 

 

 

 

 

- Записници 

- Дневници ОВР 

- Пано 

- Фотографије 

2.  Развијање личне одговорности 
код ученика 

3 - Развој карактерних особина личности ученика 
- Развој социјализације и активности у друштву 
- Подстицање осећаја индивидуалне одговорности 
- Развијање емоционалног интересовања код 
ученика 

3.  Заштита здравља и унапређивање 
животне средине 

5 - Развијање еколошке свести и значаја хигијене за 
унапређивање квалитета живота 

4.  Промоција  хуманих вредности 4 - Унапређивање комуникације између  
Ученика, наставника и родитеља 
- Промовисање хуманих акција и односа према 
социјално угроженим категоријама 
- Формирање става и понашања ученика у вези са 
хуманим вредностима 

5. Професионална оријентација 9 - Упознавање, праћење и подстицање развоја 
индивидуалних карактеристика личности ученика 
значајних за усмеравање њиховог професионалног 
развоја 
- Упознавање са светом рада и занимања, системом 
средњег образовања и васпитања и 
оспособљавање за самостално прикупљање 
потребних информација 
- Формирање правилних ставова према раду 

6. Свет и ја, поглед  у будућност 6 Унапређивање комуникације између вршњака 
Помоћ ученицима у препознавању правих 
вредности 
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Програм професионалне оријентације 

ЦИЉ:  

Развијање спремности ученика да стичу знања о себи и о свету рада, да што објективније процењују своје потребе, способности, интересовања 
и особине личности у односу на захтеве одређеног занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доносе одлуке о избору занимања, као и 
да што успешније планирају правце свог професионалног развоја. Овај програм доприноси свестраном развоју позитивних аспеката личности ученика и 
нужно је органозовати систематски и континуирано у свим разредима. 

ЗАДАЦИ:  

 Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја. 
 Упознавање са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања и оспособљавање за самостално прикупљање потребних информација.  
 Формирање правилних ставова према раду. 
 Оспособљавање за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних одлука у вези са избором занимања. 
 Сарадња са родитељима ученика и подршка у пружању помоћи деци у професионалном развоју. 
 Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика. 

 

Облик рада Задатак / активности Носиоци активности Време 

Редовна настава Информисање ученика о основним карактеристикама занимања, уметничким 
занимањима, старим и савременим занатима, занимањима везаним за 
одређени предмет... 
Развијање радних навика, одговорног односа према учењу и раду 

Учитељи 

Предметни наставници 

Током школске 

године 

Одељењска заједница Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 
личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја; 
Формирање правилних ставова према раду 

Одељенске старешине 

Педагог 

Према плану  

ЧОС-а 

Ученички парламент /  

вршњачки тим 

Активно учествовање у реализацији програма ПО; 

Активно учешће у промовисању активности везаних за програм ПО 

Чланови УП 

Задужени наставници 

Према плану рада 

УП и програма ПО 

Родитељски састанци Орагнизовање родитељских састанака, радионица са родитељима и предавања 

за родитеље у циљу њиховог већег информисања и укључивања у процес 

пружања подршке ученицима у професионалном оријентисању 

Упознавање родитеља са програмом ПО и њихово укључивање у реализацију 

Представљање занимања родитеља ученика („Мој професионални пут“) 

Одељенске старешине 

Педагог 

Периодично током 

школске године 

(септембар, март) 

Индивидуални рад са ученицима Попуњавање Водича „Куда после основне школе“ 

Анализирање способности, особина и услова за правилан избор средње школе 

Саветодавни рад 

Педагог Од марта 

Током године 

Сарадња са другим школама Успостављање и одржавање сарадње са другим основним школама и са 

средњим школама у ичествовање у заједничким активностима везаним за ПО 

ПО тим Током године 

Реални сусрети Презентација средњих школа 

Представљање одређених занимања (у сарадњи са експертима из одређене 

области, родитељима ученика, бившим ученицима, разним предузећима...) 

ПО тим Према плану рада 

програма ПО 
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Програм здравствене заштите 
 

 Школска деца и омладина због својих биолошких и социјалних карактеристика чине посебну групацију која захтева специфичне мере у очувању 

и унапређивању здравља, у чијем спровођењу учествују и учитељи, наставници, стручни сарадници и здравствени радници. Основна биолошка 

карактеристика деце школског узраста је развој, а основна социјална карактеристика је похађање школе и школовање. Деца у школу „доносе“ 

биолошке, социо-економске и социо-културне карактеристике везане за процес примарне социјализације у породици укључујући и навике и понашање 

везано за здравље. Зато, промоција здравља ученика у школи има комплексан задатак да ангажовањем свих актера у едукативном процесу: 

наставника, стручних сарадника, родитеља, представника локалне заједнице и самих ученика, обезбеди здраво, безбедно и креативно окружење у 

школи и њеној непосредној околини. Промоција здравља у школи се у највећој мери организује кроз програмски здравствено-васпитни рад који 

подразумева сарадњу школе са здравственим установама. Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, 

посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, спровођењу редовних систематских прегледа и вакцинација. 

ЦИЉ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима у области здравства 

кроз учење засновано на искуству. Поред формирања ставова и усвајања знања, животне вештине су неопходне да се на основу информација и 

критичког размишљања изграђују здрави односи и стилови живљења. Учење садржаја о здравственом васпитању подразумева превођење знања о 

здрављу у жељени начин понашања. 

ЗАДАЦИ наставе здравственог васпитања: 

 Мотивисање и стицање знања за здраво понашање, ставове и навике; 

 Развијање здраве личности, одговорне према сопственом здрављу; 
 Формирање навика и развијање вештина неопходних за постизање здравог понашања, очувања и промоције здравља; 

 Унапређивање и неговање здравих стилова живота стимулисањем физичке активности, правилне и уравнотежене исхране, здравог душевног 

развоја и избегавање понашања штетног по здравље; 

 Заштита и унапређење репродуктивног здравља и хуманизација односа међу половима; 
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Тема/садржај Облик рада Специфични циљеви Време Узраст 

ученика 

Носиоци 

активности 

Исхрана (Васпитавање за 

правилну исхрану; Исхрана деце; 

Хранљиве материје, улога, значај 

и потребе; Болести неправилне 

исхране; Анорексија; Превенција 

и лечење гојазности) 

 

 

 

Редовна 

наствана; 

Часови 

одељенске 

заједнице; 

Предавања 

стручњака; 

Предавања на 

нивоу разреда; 

Радионице; 

Представе; 

Израда паноа; 

Спортски дан; 

Индивидуални 

савети; 

 Друге 

активности... 

- Усвајање основних појмова везаних за исхрану 

- Утицање на свест ученика о значају правилне исхране 

- Усвајање знања о поремећајима исхране и последицама нездравог 

стила живота 

- Пимењивање знања и искуства у промовисању здравог стила живљења 

 

 

 

У зависности 

од плана  

рада за 

одређену 

школску 

годину 

I – VIII  

 

 

 

Учитељи, 

наставници 

предметне 

наставе, 

педагог 

Пубертет (Раст и развој; 

Психоемотивни развој; 

Примарне и секундарне полне 

одлике; Хумани односи међу 

половима) 

- Подстицање сазнања о себи, свом телу сопственим способностима 

- Развијање психичких и моторних способности у складу са 

индивидуалним карактеристикама 

- Развијање одговорног односа према себи и другима 

- Развијање хуманих, толерантних односа међу људима 

- Упознавање физиолошких процеса репродукције као основе за 

стицањем знања о репродуктивном здрављу 

VI – VIII  

Хигијена (Васпитавање за 

одржавање личне хигијене; 

Орално здравље) 

- Формирање свести и навика о потреби систематског унапређивања 

здравља 

- Указивање на неопходност одржавања личне хигијене и хигијене уста 

- Стицање знања везаних за специјалне здравствене проблеме 

- Пимењивање знања и искуства у промовисању здравог стила живљења 

IV – VI 

Полно преносиве болести 

и болести зависности 

- Стицање основних знања о овим проблемима 
- Формирање свести о ризичном понашању 

- Развијање одговорног односа према себи и другима 

- Стицање одговорности за сопствено понашање 

VII и VIII 

разред 

Обележавање важних 

датума из календара 

здравља 

 - Развијање здраве личности, одговорне према сопственом здрављу 

 - Стварање позитивне атмосфере и мотивације за здрав начин живљења 

 - Васпитавање ученика за живот и рад у здравој средини 

 - Стицање знања,умења,ставова и вредности у циљу очувања и 

унапређивања здравља 

 - Промовисање позитивних социјалних интеракција 

 - Актуализација образовних садржаја 

 - Укључивање у акције шире средине 

 - Мотивисање ученика за акционим понашањем 

- Формирање и стално развијање потребе за бављењем спортом и 

рекреацијом 

 

I – VIII  

 

План рада за сваку школску годину, сачиниће се на основу актуелних потреба и у сарадњи са Заводом за јавно здравље града Шапца. 



 
 

540 

Програм социјалне заштите ученика 

 Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма 
социјалне заштите. Овај програм је део програма пружања подршке ученицима. 
  Због специфичног окружења и изражене социјалне проблематике породица ученика у школи се организују бројне активности чији су носиоци, 
иницијатори чланови Тима за социјално-хуманитарну делатност. 

Облик рада Циљеви и задаци Време Носиоци активности 

Прикупљање информација о ученицима 
којима је потребна социјално-
материјална подршка 

- Идентификација ученика којима је потребан било какав вид 
подршке и помоћи 

- Освешћивање запослених о социо-економској и породичној 
ситуацији ученика и и утицају на њих 

- Јачање емпатије и разумевања код запослених и код ученика 
- Повећање отпорности ученика у стресним ситуацијама и 

смањење психо-соматских проблема 

Септембар Учитељи 
Одељенске старешине 

Сарадња са Центром за социјални рад 
Шабац, Црвеним крстом Шабац, 
Одељењем за друштвене делатности-
Шабац 

 
- Јачање сарадње са датим институцијама 

- Предузимање ширих акција са циљем пружања одговарајуће 
помоћи и подршке ученицима 

 

 
 

Током године 
 

Помоћник директора,  
Педагог, 

Чланови Тима за социјално-
хуманитарну делатност 

Сарадња са представницима Месних 
канцеларија, Месних заједница 

Директор, 
Чланови Тима 

Организовање хуманитарних акција -
прикупање уџбеника  за ученике од 5-8 
разреда   

- Обезбеђивање неопходних средстава за рад 
- Обезбеђивање несметаног укључивања ученика у школски 

живот 
- Већа мотивација за рад у школи 

Почетак школске 
године 

 
 
 
 

Чланови Тима за социјално – 
хуманитарну делатност 

Организовање хуманитарних акција - 
„Моје мало, некоме је пуно“ 

- Укључивање ученика у хуманитарне активности 
- Јачање емтапије и спремности да се помогне 

- Ставарње подржавајуће атмосфере, атмосфере разумевања и 
једнакости 

- Јачање међуљудских односа 
- Боље схватање животних искустава, знања и сазнања о себи, 

другима и животу 

17.10. 
Међународни дан 

борбе против 
сиромаштва 

Организовање хуманитарних акција – у 
складу са могућностима, у различитим 
приликама (Нова година, почетак школске 

године, матурско вече, екскурзије...) 

- Ублажавање социјалних проблема (усамљеност, одбаченост, 
безвредност) 

- Задовољавање развојних потреба деце и младих 
- Стицање пријатеља, здраво уважавање личности 

- Доживљавање пријатних осећања и животног оптимизма 

Током године 

Обезбеђивање бесплатне ужине/ 
Бесплатне екскурзије... 

- Обезбеђивање основних услова за здрав развој ученика 
- Промовисање хуманих вредности 

Током године Директор 
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Програм заштите животне средине 

 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување 

природних ресурса. Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и 

школе. Програм еколошког, хигијенског и естетског уређења школе полази од садржаја специфичних за 

узраст ученика. Наставни програм у млађим разредима основне школе предвиђа посебне садржаје из 

области заштите и унапређивања животне средине у више предмета. Програмски садржаји су дати глобално 

и наставнику је допуштено да програмске садржаје концентрише, актуелизира и конкретизује их. Они обезбеђују да се ученицима ненаметљиво 

пружају информације о вези човека и животне средине. У првом циклусу основног образовања и васпитања, еколошки садржаји често се прожимају 

кроз скоро све наставне предмете, корелацијом. Ипак, највише су заступљени у наставним предметима Свет око нас у првом и другом разреду, и 

Природа и друштво у трећем и четвртом разреду. Еколошки садржаји у старијим разредима основног образовања су заступљени кроз наставне 

предмете природних наука:  биологије, географије, хемије и физике. Слободне наставне чију основу чине садржаји из екологије: Чувари природе, 

Вежбањем до здравља, Сачувајмо нашу планету, Моја животна средина. Еколошки садржаји се повремено прожимају и кроз остале предмете. 

Поред наведених обавезних и изборних предмета у школи се садржаји са темама из екологије реализују кроз слободне и факултативне активности, и у 

оквиру активности из пројекта „Обогаћени једносменски рад“. У такве активности спадају додатна настава из природних наука, секције, као и кроз 

рекреативну наставу у млађим разредима. Неке од активности које се реализују су: Еко акције, Еко кутак, радионице, предавања, обележавање 

значајних датума... 

Еколошки садржаји треба да обезбеде да ученици у основној школи упознају основне еколошке појмове, да стекну знања о негативном дејству 

загађеног ваздуха, земљишта, воде, о начину спречавања и заштити од свих негативних утицаја. Они треба да знају да критички оцене личне поступке и 

поступке других према животној средини на основу предвиђања могућих последица, и да сагледају правила индивидуалног понашања према животној 

средини. 

ЦИЉ програма заштите животне средине је да се код ученика развије правилан однос према животној средини, људима и смисао за лепо.  

ЗАДАЦИ програма заштите животне средине су: 

 Развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима;  

 Оплемењивање уже и шире средине. 

 

 

 

Ми нисмо наследили планету од 

својих предака, већ смо је 

позајмили од својих потомака! 
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Облик рада Циљеви и задаци Носиоци 

активности 

Време 
Р

ед
о

вн
а 

н
ас

та
ва

 

Обавезни наставни предмети 

у нижим разредима:  

Свет око нас, Природа и 

друштво 

 Упознавање себе, свог окружења и развијање способности за одговоран живот 
 Формирање елементарних појмова из природних и друштвених наука; 
 Подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу; 
 Подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса 
 Развијање и одговорног односа према себи и окружењу; 

Учитељи Током године 

Обавезни наставни предмети 

у вишим разредима: 

биологија, географија, хемија, 

физика 

 Развијање љубави према природи и осећања дужности да се чува и заштити природа 
(развијање осећања одговорности према стању животне средине; схватање степена 
угрожености биосфере и улоге сваког појединца у њеној заштити и унапређивању; 
упознавање са појмом екологије, екосистема и узајамних односа, процеса и промена у том 
систему; схватање развијање еколошке свести и еколошке културе...) 

 Разумевање потребе очувања, унапређења и заштите Земљиних сфера и комплексне 
географске средине у којој егзистира човек; 

 Развијање свести о важности одговорног и рационалног коришћења и одлагања различитих 
супстанци у свакодневном животу; 

 Схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 
обнове и унапређивања животне средине. 

Предметни 

наставници 

Током године 

– према 

наставном 

плану 

Слободне наставне 

активности 

 Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне 

средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација 

на очувану животну средину 

Наставници Према 

наставном 

плану 

Час одељенског старешине 

(од првог до осмог разреда) 

 Развијање и неговање еколошке свести; 

 Развијање свести о очувању и унапређивања животне средине у циљу очувања здравља; 

 Развијање еколошке свести и значаја хигијене за унапређивање квалитета живота; 

 Развијање навика код ученика за очување и неговање окружења. 

Учитељи, 

одељенске 

старешине 

Према плану 

ЧОС-а 

В
ан

н
ас

та
вн

е 
ак

ти
вн

о
ст

и
 

Биолошка секција  Развијање љубави према природи и осећања дужности према њој; 

 Подстицање интересовања ученика за биологију, продубљивање и проширивање знања из 

биологије, сналажење у животној средини и развијање одговорног односа према 

животињама; 

 Продубљивање знања о рециклажи и подстицање на конкретне кораке; 

 Повезивање школског знања са животним ситуацијама. 

Наставници 

биологије 

Према плану 

рада секције 

Рекреативна настава, 

екскурзије, излети 

 Упознавање објеката и феномена у природи; 

 Уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

 Развијање интересовања за природу и израђивање еколошких навика;  

 Развијање позитивног односа према националним културним и естетским вредностима и 

схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 

Задужени 

наставници 

Током године 

Еко акције: скупљање старог 

папира, израда ликовних радова 

од биљака, садња украсног 

 Стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, 

насеља, култивисању расада и неговању биљака; 

 Мотивисање ученика за акционим понашањем; 

 Повезивање стечених знања са свакодневним животом; 

Наставници, 

педагог 

Током године 
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биља, уређење школског 

простора... 

 Развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности. 

Уређење еко кутка  Промовисање значаја одговорног односа према природи и еколошке свести; 

 Корелација међу различитим наставним предметима и њихово повезивање са 

свакодневним животом; 

 Развијање интересовања ученика за живи свет и природу. 

Предметни 

наставници, 

Педагог 

Континуирано 

током године 

Обележавање значајних 

датума еколошког календара 

 Подизање свести о значају очувања околине 

 Актуелизација програмских садржаја 

 Мотивисање ученика 

Педагог Према плану 

рада и 

календару 

 

Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

 У циљу обезбеђивања доброг функционисања школе, промоције и јачања угледа школе, ради чвршћег повезивања са локалном средином у 

којој делује, школа је отворена за многобројне утицаје. 

 Сарадња са друштвеном средином одвијаће се: 
 Учешћем школе на културно уметничким манифестацијама 
 Учешћем на спортским манифестацијама 
 Учешћем на манифестацијама од друштвеног значаја 
 Организованим посетама позоришту, музеју, градској библиотеци 
 Учешћем у пројектима Културног центра 

Врста сарадње Задаци / активности Специфични циљеви Носиоци 

активности 

Сарадња са 

културним 

институцијама 

Сарадња са: 

- Шабачким позориштем (организоване посете група ученика –старији узраст; гостовање глумаца-

група у школским јединицама) 

- Градском библиотеком (организоване посете групе ученика; стручно усавршавање библиотекара; 

присуствовање културним активностим, предавањима, изложбама...) 

- Културним центром (општинска смотра рецитатора, активности поводом обележавања важних 

датума, Канцеларија за младе...) 

- Градсски музеј, Туристичка организација 

Подизање нивоа 

васпитно-образовног 

рада на виши ниво 

Педагог, 

библиотекар, 

предметни 

наставници, 

учитељи 

Професионална 

сарадња 

- Одељење Министарства просвете у Шапцу (саветовање ; педагошко-инструктивни рад; 

организација, реализација Завршног испита и уписа ученика у средње школе) 

- Министарство просвете у Ваљеву (инструисање, комуникација електронском поштом) 

- Министарство просвете – Београд (стручна упутства, налози, информације о пројектима) 

- Центар за стручно усавршавање Шабац (семинари, трибине, стручни скупови...) 

Унапређивање 

васпитно-образовног 

рада разменом 

искустава, добијањем 

инструкција и 

Директор, 

помоћник 

директора, 

 педагог,  

предметни 
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- Сарадња са другим школама (размена информација; заједничке активности ученика; организоване 

посете средњим школама у оквиру пројекта ПО; актив директора, актив стручних сарадника...) 

- Предшколска установа „Наше дете“ Шабац (сарадња, размена информација, организовање 

заједничких сусрета, спортске активности) 

- Руском школом у Београду (учествовање у манифестацији Лик Росси) 

стручним 

усавршавањем 

наставници 

Друштвена сарадња - Градска управа Шабац (материјално техничка  подршка; просветно-инспекцијски послови; сарадња 

са службом за друштвене делатности; сарадња са инспекцијом за комуналне послове) 

- Представници месних заједница (материјално-техничка подршка; организационе активности; 

акције градске управе) 

- МУП (повећање безбедности у саобраћају – предавања) 

- Завод за јавно здравље (реализација програма здравствене заштите ученика) 

- Дом здравља, амбуланте (Развојно саветовалиште, систематски прегледи) 

- Центар за социјални рад (праћење штићеника Центра, учествовање на састанцима) 

- Црвени крст (социјалне делатности; здравствено – превентивне делатности; едукативни програми) 

Обезбеђивање 

неопходних услова 

рада, пружање 

адекватне подршке 

ученицима 

Директор, 

помоћник 

директора,  

педагог 

 

Програм сарадње са породицом 

 У склопу бројних утицаја на младу личност породица је била и остала веома значајан фактор и најпоузданији сарадник школе. Породица и 

школа су најзначајнији агенси  социјализације детета. Заједничким радом породица и школа могу да појачају позитивно деловање свих осталих 

фактора васпитања, а својим пропустима у раду могу да отворе врата за њихово негативно деловање. Зато је важно остварити континуирану сарадњу 

школе са родитељима у циљу образовања и васпитања деце. 

 Сарадња са родитељима ученика остварује се преко рада Савета родитеља, ангажовањем родитеља (појединачно или групно) у акцијама 

школе, одржавањем општих родитељских састанака, разговорима родитеља и наставника и кроз саветодавни рад педагошко - психолошке службе. 

Сарадња се односи на побољшање општег образовно-васпитног рада школе, на информисање о психофизичком и социјалном развоју ученика и 

резултатима њиховог рада и понашања. 

Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и школе: 

 Информисање родитеља (дан отворених врата, родитељски састанци и индивидуални контакти) 

 Укључивање родитеља у реализацију васпитно-образовних активности школе 

 Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и саветодавни рад) 

ЦИЉ:  Ангажовање свих запослених у школи  у процесу  мотивације родитеља за сарадњу са школом, заснованој на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења .
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Облик сарадње Задатак / активности Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Информисање родитеља Упознати родитеље са облицима сарадње (на уочљивим местима у школи истаћи позив родитељима за 
сарадњу са јасно истакнутим видовима сарадње, као друге и информације које су им важне - активности 
у школи, распоред консултација са наставницима, распоред часова и распоред звоњења, резултати 
ученика на такмичењима и другим активностима...) 
Сачинити план информисања родитеља на родитељским састанцима и план рада Савета родитеља 
Редовно ажурирати „кутак за родитеље“ на сајту школе 
Промовисати примере добре сарадње 

Педагог 

Одељенске 

старешине 

Панои, постери 

Савет родитеља 

Родитељски 

састанци 

Интернет 

Укључивање родитеља у 

реализацију васпитно-

образовних активности 

Укључивање родитеља у процес доношења одлука и решавања питања од значаја за живот и рад у 

школи; укључивање родитеља у процес решавања евентуалних проблема у школи 

Испитивање мишљења родитеља о значајним питањима за живот и рад школе 

Укључивање родитеља у реализацију различитих активности школе (Дечија недеља, чивијашки 

карневал, школска слава, приредбе, представе, хуманитарни рад, спортске активности,матурско вече,  

додела диплома и награда...) 

Планирање и реализација заједничких активности родитеља и ученика нижих разреда у оквиру 

слободних активности 

Ангажовање родитеља за заједничке активности уређења учионица, школског дворишта, прављења 

дидактичког материјала... 

Активно учествовање родитеља у раду тимова (тим за ИОП и други) 

Укључивање родитеља у реализацију пројекта професионалне оријентације 

Директор школе 

 

 

Наставници 

 

Учитељи 

 

 

 

Педагог 

Индивидуални и 

групни састанци 

Ваннаставне 

активности 

Редовна настава 

Подизање педагошко-

психолошке културе 

родитеља 

Организовање општих родитељских састанака и радионица за родитеље са темама које су прилагођене 

потребама родитеља (полазак детета у школу, професионална оријентација, ризична понашања, 

ефикасно учење...) 

Организовање трибина и предавања за родитеље са стручњацима из области здравства, менталне 

хигијене, саветовалишта за породицу 

Саветодавни рад са родитељима 

Учитељи 

Одељенске 

старешине 

Педагог 

Директор 

Родитељски 

састанци 

Трибине 

Индивидуални 

разговори 
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Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и васпитања. 

Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе.  

 На основу члана 70. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник 88/17) и Правилника о организацији и остваривању 

наставе у природи и екскурзије у основној школи (Сл.Гласник – Просветни гласник бр.30/19), извршено је планирање и програмирање екскурзија и 

наставе у природи. Програм и план екскурзије за млађе разреде израђује стручна комисија коју је именовао директор школе Сузана Петровић на 

седници Наставничког већа. 

 Чланови комисије су: 

1. Зоран Лазић – наставник разредне наставе 

2. Маријате Арсеновић – професор разредне наставе 

 Учешће у изради програма и плана екскурзије узели су и представници чланова Савета родитеља. 

 Програм и план екскурзије старијих разреда одрађени су на основу члана 70. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник 

88/17) и Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (Сл.Гласник – Просветни гласник бр.30/19). 

Програм и план екскурзије старијих разреда израђује стручна комисија коју је именовао директор школе Сузана Петровић на седници Наставничког 

већа. 

 Чланови комисије од шестог до осмог разреда су: 

1. Зорица Милетић – професор географије,  

2. Владан Миодраговић  – професор српског језика,  

3. Драган Ераковић – професор српског језика. 

 Учешће у изради програма и плана екскурзије узели су представници чланова Савета родитеља. 

 

ЦИЉ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа као и рекреативно – здравствени опоравак. 

Задаци и садржај екскурзије: 

• Упознавање објеката и феномена у природи 

• Уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

• Развијање интересовања за природу и израђивање еколошких навика 

• Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима 

• Развијање позитивног односа према националним културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним 

социјалним односима као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 
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Циљ и задаци једнодневих екскурзија 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних 

достигнућа, савлађивање дела наставног плана и програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета.  Обзиром да екскурзија има 

васпитни и образовни карактер, код ученика треба развијати љубав за путовањима, за упознавањем природних лепота, научно-техничким 

достигнућима као и љубав према културно историјском наслеђу српског народа. 

 Задаци екскурзије су проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима, развијање интересовања за природу, изграђивање еколошких навика, упознавање начина живота и рада људи појединих 

крајева, развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, развијање позитивних социјалних односа, као и 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

Циљ и задаци дводневних екскурзија 

Програмом рада школе предвиђено је да ученици 7. и 8. разреда иду на дводневну екскурзију која се планира за октобар текуће школске 

године. 

 Циљ ове екскурзије је савлађивање дела наставног плана и програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета. Пошто 

екскурзија има васпитини и образовни карактер, код ученика треба развијати љубав за путовањима, за упознавањем природних лепота, научно 

техничким достигнућима и љубав према културно историјском наслеђу српског народа. Ова релација садржи све поменуте задатке.  

 Задаци ове екскурзије су: проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно – последичниких односа у конкретним природним и 

друштвеним условима, упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве, развијање позитивног односа према националним 

уметничким и културним вредностим итд. 

Реализација и извођење екскурзија 

Екскурзија ће се реализовати уколико се пријави најмање 80% ученика и ако су обезбеђени остали услови остваривања циља екскурзије. Потребно је да се 

сваки родитељ својим потписом изјасни о предложеним условима екскурзије. Екскурзија може да се изведе само уколико су испуњени сви услови, јер у супротном 

директор школе обуставља извођење исте. Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана екскурзије су директор школе, одељенски старешина и 

стручни вођа пута. Пре извођења екскурзије школа ће прибавити три понуде које ће се разматрати на Савету родитеља, чији ће предлог извођача бити дат на усвајање 

Школском одбору. По завршетку екскурзије стручни вођа пута сачиниће извештај о екскурзији, са оценом о реализацији плана и програма екскурзије као и о квалитету 

пружених услуга. Извештај о реализацији екскурзије разматра и усваја Наставничко веће и Школски одбор. Одељенски старешина упознаје родитеље са извештајем о 

реализацији екскурзије на родитељском састанку. Извештај о изведеној екскурзији биће унет у дневник рада и у годишњи извештај о раду школе. 
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Разред Могуће релације Садржај Циљеви и задаци Време 

реализације 

 

 

 

 

 

 

I – IV 

- „Завичајна“ – 
Текериш, 
Троноша, Тршић, 
Бања Ковиљача 

- посета етно селу, Вуковој кући и манастиру 

Троноша 

- обилазак и задржавање у бањи Ковиљачи 

- развијање интересовања за природу 

- савладавање и усвајање дела наставног програма 

- упознавање са основним облицима рељефа 

- уочавање објеката у природи 

- начин живота и рада људи у поднебљу Троноше 

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима 

- социјализација ученика 

- развијање позитивних односа преме вршњацима 

М
ај

 

(ј
ед

н
о

д
н

ев
н

а)
 

- Сурчин, 
Београд 

- посета Природњачком музеју 

- обилазак Авалског торња 

- упознавање са традицијом и обичајима  

- упознавање са културним, друштвеним одликама Срема 

- упознавање са технолошким достигнућима Главног   града 

- социјализација ученика 

- развијање позитивних односа међу вршњацима 

- стварање добрих навика на путовању 

- Аранђеловац, 

Опленац, Топола 

- посета цркве Опленац 

- разгледање Карађорђевог конака 

- упознавање културно-историјских 

знаменитости града Аранђеловца  

- одмор и слободне активности у Буковичкој 

бањи 

- упознавње са животом и делом породице Карађорђевић 

- развијање националне свести и осећаја припадности  

- неговање значаја важних историјских личности српке историје 

- уочавање и препознавње већ научени природних и географских одлика 

крајева кроз које се пролази 

- туристички и здравствени аспекти Буковичке бање 

- социјализација ученика 

- развијање позитивних односа међу вршњацима 

- развијање интересовања и стварање навика за путовање 

- Фрушка Гора,  
Нови Сад 

- посета и обилазка манастира Фрушке Горе 

- разгледање Петроварадинске тврђаве 

- разгледање туристичких локалитета у 

Новом Саду 

- упознавање природно, географских и друштвених одлика Војводине 

- орјентисање у простору 

- стварање добрих навика на путовању  

- стварање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима 

- социјализација ученика 

- развијање позитивних односа међу вршњацима 
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V - VI 

- Палић, 

Суботица 

- обилазак Палића и зоолошког врта 

- посета Градској кући у Суботици 

- уочавање и препознавње већ научени природних, географских,демографских 

и вегетацијских карактеристика подневља Војводине  

- упознавање биљног и животињског света нашег простора и неких егзотичних 

биљних и животињских врста  

- значај Војводине као житнице Србије и Европе 

- сагледавање могућности производње еколошке хране у Србије 

- упознавање са културним, друштвеним одликама Суботице 

- социјализација ученика и развијање позитивних односа међу вршњацима 

-развијање интересовања и стварање навика за путовање 

М
ај

 

(ј
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- Зрењанин - Обилазак града, посета Идвору (родна кућа 

Михајла Пупина, музеј) 

- Музеј наивног сликарства - Ковачица 

- Упознавање остатака прошлости географских објеката и фактора у природи. 

- Раѕвијање позитивних односа према култури, естетским вредностима као и 

схватање значаја здравих циљева живота 

- Изграђивање еколошких навика 

 
VII - VIII 

- Златибор - Посета Сирогојну 

- Обилазак Златибора 

- Мокра Гора – дрвени град 

- Вожња „Ћиром“ 

 

 

- Упознавање природних одлика Западне Србије 
- Упознавање друштвених одлика 

- Уочавање објеката у природи и узрочно последичних односа у природним и 
друштвеним условима 

- Упознавање начина живота и рада људи 
- Развијање позитивног односа према култури и естетским вредностима 
- Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких наука 

О
кт

о
б

ар
 

(д
во

д
н

ев
н

а)
 

- Ниш, Нишка 

Бања 

- Обилазак града, Ћеле кула, Нишка тврђава 

- Ресавска пећина 

Манастир Манасија 

- Упознавање остатака прошлости географских објеката и фактора у природи. 

- Раѕвијање позитивних односа према култури, естетским вредностима као и 

схватање значаја здравих циљева живота 

- Изграђивање еколошких навика 

Програм излета и наставе у природи 

Активност Могуће релације Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Циљеви и задаци 

Настава у 
природи 

- Златибор 
- Врњачка Бања 
- Сокобања 

Пролеће Руководство 
Учитељи 

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

- Доживљавање лепог у природи и сталних промена у њој 
- Богаћење речника 

- Изражавање сопственог утиска 
- Усвајање основних временских одредница – сналажење у времену и простору 

- Уочавање и опажање живе и неживе природе у непосредној околини 
- Развијање одговорног односа према окружењу 

- Уочавање и именовање различитих временских промена 
- Извођење народних дечјих игара 

- Подстицање расположења и ведрине 
-Развијање другарства и пријатељства, поштовање разлика 

-Уважавање својих и туђих потреба 
- Развијање хигијенских навика ради ефикаснијег очувања здравља, повећања 
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отпорности организма од штетног утицаја савременог начина живота 

Излети за 
ученике од 
првог до 
четвртог 
разреда 

Међусобна посета 
издвојених одељења 

Јесен / пролеће Учитељи - Развијање и јачање пријатељства 
- Развијање такмичарског духа 

- Поштовање правила понашања, кућног реда, културе у саобраћају 

Букор, Црниљево Пролеће (април, мај) - Упознавање околине, природних знаменитости нашег краја 
- Развијање еколошке свести, правилног односа према природи 

Шабац, Стари град Пролеће - Упознавање града, културних знаменитости 
- Развијање позитивних односа међу вршњацима 

- Усвајање културе понашања у саобраћају и на јавном месту 

Излети за 
ученике од 
петог до 
осмог 
разреда 

Текериш, Цер Пролеће Руководиоци 
биолошке, 

историчарске и 
географске секције 

- непосредно упознавање појава и прцеса у природној и друштвеној средини 
Поцерине и Јадра; 

- упознавање историјског и културног наслеђа; 
- развијање позитивног односа према националним вредностима. 

Засавица 
Царска бара 

- упознавање природне и друштвене средине Војводине; 
- упознавање  природних резервата Србије; 

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 
- упознавање начина живота и рада људи у појединим крајевима наше земље. 

Музеј и архив у Шапцу 
Музеј у Сремској 
Митровици 

Друго полугодиште Руководиоци 
историчарске и 

ликовњачке секције 

- Продубљивање знања, повезивање са наставним градивом 
- Мотивисање ученика за учење и оспособљавање за самостално учење 

- Развијање љубави према историјским знаменитостима 

Обилазак манастира Пролеће / јесен Вероучитељи 
Руководство школе 

- Упознавање српске историје, духовне стране српског градитељства 
- Подстицање на очување културног блага и православља 

Шабачка библиотека 
Позориште 
Културни центар, галерија 

Током године Наставници српског 
језика 

Стручни сарадници 

- Стварање навике посећивања културних институција 
- Развијање љубави према различитим уметностима 

- Подстицање интересовања и личног развоја сваког ученика 

Планетаријум 
Ботаничка башта 
„Јевремовац“ 
Музеј Николе Тесле 

Друго полугодиште Руководиоци 
географске секције 

- Продубљивање знања, повезивање са наставним градивом 
- Мотивисање ученика за учење и оспособљавање за самостално учење 

- Развијање еколошке свести, правилног односа према природи 

Парк науке  
(Летњиковац) 

Јесен / Пролеће Наставници физике 
Педагог 

- Приближавање физике као науке ученицима, представљање занимљивости 
- Мотивисање ученика 

Шабачки хиподром 
Градски стадион 

Током године Тим за спортско 
рекреативну 

делатност 

- Учествовање у спортским активностима на нивоу града 
- Подстицање такмичарског духа 

- Промовисање талентованих ученика 

Чивијашки карневал Септембар Тим за културну и 
јавну делатност 

школе 

- Учествовање у активностима на нивоу града 
- Стварање позитивне атмоосфере, добрих међуљудских односа 
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Програм рада школске библиотеке 

Књига је највеће духовно богатство цивилизације, темељ културне ризнице сваког народа и 

не би смела ни једног тренутка бити потиснута или заборављена. Ипак, време наглих друштвених и 

културних промена намеће и нове моделе укуса и нове механизме културе. Сваки учен човек 

указиваће на значај књиге, али коначну меру одређује систем вредности које је одређено друштво 

прихватило. 

 Криза читања је активан, актуелан али и дугорочан и перманентан педагошки, 

културолошки и општедруштвени проблем, који веома спутава рад школа и развој културног и 

укупног друштвеног живота. Ту кризу је могуће превазићи једино широм друштвеном акцијом, 

усмереном на интензивирање васпитања за књигу и вредности наше традиционалне културе. У борбу против кризе читања, треба да се укључи што 

већи број чинилаца који имају утицај на младе и њихов развој. Школа у овој борби има пресудну улогу. Она својом организацијом и извођењем 

наставе мора да утиче на културу читања код ученика. 

Најважнији циљ је код младих развијати жељу и љубав према књизи. Читање мора да прерасте у праву и дубоку потребу, што је за развој 

личности, њено интелектуално и емоционално богаћење веома важно. Ученици треба да се мотивишу да читају и то критички, да буду активни и да 

осете читалачко задовољство. Љубав према књизи се развија временом, као и остале навике. Читање је вештина која из те навике резултира као 

развијен вокабулар, способност промишљања и закључивања. Читањем и изучавањем књижевних уметничких дела језички израз се оплемењује и 

богати и стиче се ваљана култура усменог и писменог изражавања и ученик се оспособљава да се изражава сликовитије, уверљивије, лакше и 

занимљивије. Уметнички текст не служи само за читање, већ је он и подстицај на сопствено деловање, на стваралаштво. 

Школске библиотеке су неопходна подршка васпитно-образовном процесу. Да би оствариле основне задатке и циљеве због којих су основане, 

мора се довољно пажње посветити ресурсима којима располажу и условима у којим раде. Оне морају имати адекватне просторне услове, а убрзан 

развој нових технологија намеће неопходност опремања не само основном библиотечком опремом већ и техничким уређајима и рачунарима, као и 

могућношћу коришћења свих комуникационих средстава у складу са новим технолошким достигнућима. Уређење библиотеке и њен естетски изглед 

имају значајан допринос у остваривању основних функција и задатака библиотеке. Она треба да пружи неопходну подршку у васпитно-образовном 

процесу и да истовремено буде пријатан амбијент за учење и боравак ученика. Зато се и истиче комуникацијско-информативна функција школске 

библиотеке, која треба да омогућава промовисање читања и писмености, самосталног и доживотног учења и личног развоја појединца.  

У претходној школској години смо се потрудили да испунимо све ове услове за успешан рад школске библиотеке. Просторија библиотеке у 

Матичној школи је реновирана, проширена, и обогаћена свим неопходним ресурсима (како библиотечким тако и техничким). У наредним годинама 

наставићемо са интензивним радом на приближавању библиотеке ученицима, како би она постала део њиховог свакодневног школског живота, и како 

би се створиле навике за редовним коришћењем њених услуга , а тиме и створиле навике за сталним читањем књига и развијањем културе читања. 

 

 

 
Књига је највреднија од свих споменика украшених 

сликама, рељефом и дуборезом, јер она сама 

гради споменике у срцу оног ко је чита. 

Египатски запис 
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Врста делатности Задаци / активности Специфични циљеви Носиоци 

активности 

Библиотечко-

информациона делатност 

- Набавка, интервенисање, класификација, ревизија књижевне и 

некњижевне грађе 

- Континуирана и планирана набавка и обрада библиотечког фонда 

- Анализа коришћења библиотечког фонда 

- Преглед картона ученика, свеске за задуживање радника и ученика; 

усмене и писане опомене, казне; упис ђака првака 

- Израда програма рада и извештаја о раду; вођење статистике 

- Сређивање и естетско уређење библиотеке 

- Организован и програмиран 

библиотечко-наставни рад као основ 

васпитно-образовног процеса 

- Пружање информација и сазнања 

неопходних за успешно учествовање у 

савременом животу заснованом на 

информацијама и знању 

Библиотекар, 

Директор школе 

Васпитно-образовна 

делатност 

- Системско и организовано упознавање ученика са свим врстама 

библиотечко-информационе грађе 

- Оспособљавање ученика за самостално коришћење извора 

информација 

- Формирање навика код ученика за коришћење библиотеке ради 

перманентног образовања 

- Омогућавање ученицима да овладају вештином учења, развијање 

стваралачке маште 

- Сарадња библиотекара са наставницима и стручним сарадницима у 

школи 

- Организовање часова у библиотеци, посете сајмовима... 

- Оспособљавање ученика за самостално 

коришћење свих извора знања 

- Побољшање читалачке писмености 

ученика и развој стваралачких 

способности, креативности, естетске 

перцепције и укуса 

- Подстицање интересовања за читање 

књига и коришћење библиотечке грађе 

- Подстицање личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика 

Библиотекар, 

Педагог, 

Наставници српског 

језика 

Културна и јавна делантост - Сарадња са културним установама (градском библиотеком,музејем, 

позориштем...) 

- Увођење ученика у јавни и културни живот ужег и ширег окружења 

- Организовање секције 

- Организовање школских активности: квизови, изложбе књига, 

трибине, дискусије... 

- Учешће у културним догађањима школе: Школска слава, Дечија 

недеља, Дан књиге... 

- Побољшање квалитета и атрактивности 

свих облика васпитно-образовног рада 

- Подстицање интересовања и жеље 

ученика да стичу нова знања на нов 

начин 

- Развијање социјалних вештина ученика 

- Подстицање личног развоја 

Библиотекар, 

Педагог  
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Праћење остваривања школског програма 
 

 

ПРАЋЕЊЕ  ОСТВАРИВАЊА  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА: 

 

А)  Начини  на основу којих ће се долазити до података и запажања о напредовању ученика, одељења и разреда су:  

- Писање доброг извештаја о раду и напредовање ученика  

- Конструктивни разговори наставника и родитеља и евалуациони упитници за родитеље 

- Разни типови записа: записи о настави, индивидуални записи ученика и прегледи успеха одељења 

- Систематско вођење ученичких досијеа 

- Ученичка процена рада на часу кроз разне форме пригодних евалуационих упитника 

- Стручне консултације наставника са стручним сарадницима и директором након посете настави у циљу осигурања квалитета наставе. 

 

Б)  Праћење  остваривања  школског програма  у  целини оствариваћемо  кроз  месечне састанке стручних већа,  месечне консултације  са  

директором,  стручним  сарадницима и члановима стручног  већа. 
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