
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА** 

 

Ред.број  A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед.  год.  
блок 

настава 
нед.  год.  

блок 
настава 

1.  Српски језик и књижевност__________ језик1 5  180    4  144    

2.  Српски као нематерњи језик2 3  108     3  108     

3.  Страни језик 2  72     2  72     

4.  Историја 1  36     2  72    

5.  Географија 1  36     2  72    

6.  Биологија 2  72     2  72    

7.  Математика 4  144     4  144    

8.  Информатика и рачунарство 1  36     1  36    

9.  Техника и технологија 2  72     2  72    

10.  Ликовна култура 2  72     1  36    

11.  Музичка култура 2  72     1  36    

12.  Физичко и здравствено васпитање 2  72 + 543    2  72 + 543    

13.  Физика         2  72     

14.  Хемија                 

УКУПНО: A  24-27*  918-1026*    25-28*  954-1062*    
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  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ             

1  Верска настава/Грађанско васпитање4 1  36     1  36     

2.  Други страни језик5 2  72     2  72     

3.  Матерњи језик/говор са елементима 
националне културе6 

2  72     2  72     

УКУПНО: Б 3-5*  108-180*    3-5*  108-180*    

УКУПНО: A + Б 27-30*  1026-1134*    28-31*  1062-1170*    

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

Ред. 
број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава 27-30*  1026-1134*  28-31*  1062-1170*  

2.  Слободне наставне активности7 1  36  1  36  

3.  Допунска настава 1  36  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  1  36  

   
Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине 1  36  1  36  

2.  Ваннаставне активности8 1  36  1  36  

3.  Екскурзија  До 2 дана 
годишње  

До 2 дана 
годишње  

    

1Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање.  
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима  и изучава га до краја 

другог циклуса 
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6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али није у обавези.  
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну 

активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди.  
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са 

просторним и људским ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 

 

ЦИЉЕВИ  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Основни циљеви образовања и васпитања су: 

 

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 према насиљу; 

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 добробити 

животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и 

образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим  

узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

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

12) развијање позитивних људских вредности; 

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  
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14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у  

демократски уређеном и праведном друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање 

српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са 

минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 

 

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, односно 

уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

 

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и 

интересовања; 

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и 

животној средини; 

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

6) зна како да учи; 

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; 

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, комуницира 

асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба;  
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12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха; 

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, друштв еној 

или привредној активности; 

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем 

различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања и 

васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 

 

СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и 

васпитања, и то: 

 

1) стандарди постигнућа ученика; 

2) стандарди квалитета рада установе; 

3) стандарди квалитета уџбеника; 

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 

5) стандарди компетенција директора. 

 

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
 

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни сваком појединцу за лично 

испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање. 

 

Кључне компетенције за целоживотно учење су: 

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој 

или писаној форми; 

2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој 

или писаној форми укључујући вештине посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и 

интеркултурално разумевање; 
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3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање света природе, способност примене 

знања и технологије за људске потребе (медицина, транспорт, комуникације и др.); 

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих технологија за рад, одмор и 

комуникацију; 

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање временом и информацијама, 

способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у 

различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи; 

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у друштвеном и радном животу и да се 

ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама; 

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање 

ризика, као и способност за планирање и управљање пројектима; 

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја, искустава и емоција у различитим 

медијима - музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго. 

Компетенције из обухватају и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и 

будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остварују своје грађанске улоге.  

 

Опште међупредметне компетенције 

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, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног 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. 
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1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу 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 оулози 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.  

Разред пети 

Годишњи фонд часова 180 часова 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПО МЕСЕЦИМА 

СЕПТЕМБАР 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
5 1 

0 
0 6 

Језик 
6 3 

 

0 
0 9 

Језичка култура 
1 4 

 

0 
0 5 

УКУПНО 12 8 
 

0 
0 20 
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ОКТОБАР 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
4 3 

 

0 
0 7 

Језик 
8 1 

 
1 

0 10 

Језичка култура 
2 2 

 

0 
2 6 

УКУПНО 14 6 
 

1 
2 23 

НОВЕМБАР 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
7 0 

 

1 
0 8 

Језик 
6 1 

 

1 
1 9 

Језичка култура 
2 0 

 

0 
2 4 

УКУПНО 15 1 
 

2 
3 21 

ДЕЦЕМБАР 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
4 1 

 

1 
0 6 

Језик 
5 0 

 

2 
1 8 

Језичка култура 
0 3 

 

0 
3 6 

УКУПНО 9 
4 

 

 

3 
4 

20 

 

ЈАНУАР 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
6 0 

 

0 
1 7 

Језик 
3 0 

 

2 
1 6 
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Језичка култура 
1 2 

 
0 

1 4 

УКУПНО 10 2 
 

2 
3 17 

ФЕБРУАР 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
4 1 

 

0 
0 5 

Језик 
3 1 

 

0 
0 4 

Језичка култура 
0 0 

 

0 
0 0 

УКУПНО 7 2 
 

0 
0 9 

МАРТ 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
7 3 

 

0 
0 10 

Језик 
6 1 

 

0 
1 8 

Језичка култура 
0 2 

 

0 
2 4 

УКУПНО 13 6 
 

0 
3 22 

АПРИЛ 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
6 4 

 

0 
0 10 

Језик 
4 1 

 

1 
1 7 

Језичка култура 
0 1 

 

0 
1 2 

УКУПНО 

 
10 6 

 

1 2 19 
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МАЈ 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
5 0 

 

1 
0 6 

Језик 
3 1 

 
1 

1 6 

Језичка култура 
1 3 

 

0 
3 7 

УКУПНО 9 4 

 

2 4 19 

ЈУН 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРОВЕРА УКУПНО 

Књижевност 
3 2 

 

0 
0 5 

Језик 
1 0 

 

1 
1 3 

Језичка култура 
1 1 

 

0 
0 2 

УКУПНО 5 3 
 

1 
1 10 

УКУПНО 
ГОДИШЊЕ 

104 42 
 

12 22 180 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ПО ОБЛАСТИМА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ УКУПНО 

Књижевност 
70 

Језик 
40 

Језичка култура 
70 

УКУПНО 180 
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ОБЛАСТ/ ТЕМА 
ИСХОДИ 

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

КЊИЖЕВНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− 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 (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 

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 

7. Милован Данојлић: Шљива / Десанка 

Максимовић: Сребрне плесачице 

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 

 
Књижевни термини и појмови 

Песник и лирски субјекат. 
Мотиви и песничке слике као елементи 

композиције лирске песме. 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: 

катрен; врста стиха по броју слогова (десетерац и 

осмерац). 
Одлике лирске поезије: сликовитост, ритмичност, 

емоционалност. 
Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: описне  

(дескриптивне), родољубиве (патриотске); 

митолошке,  песме о раду (посленичке) и 

породичне. 

ЕПИКА 
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КЊИЖЕВНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− 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 вредностии 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 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лектира 
1. Народна песма: Свети Саво 

2. Народна песма: Женидба Душанова 

(одломак о савладавању препрека заточника 

Милоша Војиновића) 

3. Еро с онога свијета 

4. Дјевојка цара надмудрила 

5. Милован Глишић: Прва бразда 

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. 
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КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Врста стиха према броју слогова: десетерац. 

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) 
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3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо 

(одломак о изградњи склоништа) 

5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија 

Фина / Краљевић и просјак / Доживљаји Тома 

Сојера 

6. Избор ауторских бајки  

(Гроздана Олујић; Ивана Нешић: Зеленбабини 

дарови (одломци)) 

7. Игор Коларов: Аги и Ема 

8. Избор из савремене поезије за децу 

(Александар Вучо, Мирослав Антић, Драгомир 

Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 

Допунски избор лектире 
 (бирати до 3 дела) 

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из 

Ђулића) 

2. Стеван Раичковић: Велико двориште 

(избор) / Мале бајке (избор) 

3. Иван Цанкар: Десетица 

4. Љубивоје Ршумовић:Ујдурме и зврчке 

из античке Грчке (избор) / Густав Шваб: Приче 

из старине 

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона 

7. Корнелија Функе: Господар лопова 

(одломак) 

8. Вида Огњеновић: Путовање у 

путопис (одломак) 
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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 

(морфологи

ја, 

синтакса) 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 
− 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  

− разликује основне реченичне чланове (у типичним 

случајевима) 

 
 

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); 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, 
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ЈЕЗИК 
 
 
 
 
 
 

 

ЈЕЗИК 
 
 

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 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 
− доследно примењује правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова 

− користи  правопис (школско издање) 

 
 
 
 
 

Велико слово у вишечланим географским 

називима; у називима институција,  предузећа, 

установа, организација (типични примери); велико 

и мало слово у писању присвојних придева. 
Заменица Ви из поштовања. 
Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; 

речца нај у суперлативу; вишечлани основни и 

редни бројеви.  
Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз 

вокатив и апозицију); наводници (наслови дела и 

називи школа); црта (уместо наводника у управном 

говору).  
 

Ортоепија 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 
− правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице 

− говори јасно поштујући књижевнојезичку норму 

− течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

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) 
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текстове 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
 

− 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 

− проналази експлицитно и имлицитно садржане 

информације у једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту 

− напамет говори одабране књижевне текстове или 

одломке 

● Препричавање, причање, описивање – уочавање 

разлике између говорног и писаног језика; писање 

писма (приватно, имејл) 

●  

● 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. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Страни језик, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Верска настава, Грађанско 

васпитање. 

1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                  

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 
 
Планирање наставе и учења 
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује 

програм према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале, техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и могућности локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, садржаја и 

препоручених језичких активности у комуникативним ситуацијама наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити 

оперативне планове. Исходи дефинисани по областима, тј. комуникативним функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на нивоу једне или 

више наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме 
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часа, дефинише исходе имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе треба класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну, преко 

оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, 

различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје 

предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, 

наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања и вештина.  

 

Остваривање наставе и учења 
Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању 

да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају 

ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика 
заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе;  

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног 

или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и 

решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном 

контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

 

Технике/активности 
Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у вези са радом у учионици: 

цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 
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Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне 

исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе 

или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 
– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 
С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, важно је да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само 

тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 

јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),  

– референцијалну (о темама о којима је реч) и  

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца:  

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде,  

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,  

– од особина онога ко говори,  

– од намера с којима говори,  

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање остварују,  
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– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су 

релевантне следеће:  

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 

контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

– дужина усменог текста;  

– брзина говора;  

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  

– познавање теме;  

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

 
Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст 

једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то су 

карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви 

ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:  

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 

садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води белешке, сачини презентације и слично. 
Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 

обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички 

ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне 

способности. За ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези са 

различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и образовном домен); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног 

писања). 
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Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији монолошког излагања, при чему говорник саопштава, 

обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују информације између два или више 

саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и сл.) 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.  
– реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање 

речи, договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у 

функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример:  

– размену информација,  

– спонтану конверзацију,  

– неформалну или формалну дискусију, дебату,  

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања (компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна 

језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног 

текста). Дакле, представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између културних и комуникативних модела сопствене 

говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке 

употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су за 

компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и 
разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева и 

развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се у 

мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање 

способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 

директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом програму третира 

као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност 

изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи.  
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Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање 

граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у 

области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора.  

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати 

оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и 

њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говор и 

писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких 

структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке 

садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има 
слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С 

тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа 

ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни процес 

и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног 

оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и 

др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају 

одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење 

начина рада и средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких 

постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају 

саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем 

и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање 

мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о 

напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То  се постиже 
оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена 

правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини 

провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним 

часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву 

атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик. 

 
НАСЛОВ:  Messages 1  (Уџбеник и радна свеска за 5. разред основне школе) 

АУТОРИ: Уџбеник – Diana Goodey, Noel Goodey Радна свеска – N. Goodey, D. Goodey, Karen Thompson 

ИЗДАВАЧ: Издавачка кућа „Klett”, 2018.  
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БРOЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

(Комуникативне 

фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
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По завршеној теми/области ученици су у стању да у 

усменој и писменој комуникацији: 

Ученици у усменој и писменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

1. Module 1 Facts 

Поздрављање и 

представљање 

себе и других и 

тражење/давање 

основних 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

друштвеном 

контексту. 

Изражавање 

интересовања, 

исказивање 

просторних 

односа; 

описивање 

карактеристика 

предмета. 

Изрицање 

дозволе, 

исказивање 

хронолошког 

времена 

‒ разумеју и реагују на једноставније исказе 

који се односе на  описивање интересовања и 

хобије, допадање и недопадање;  

-разумеју, траже и дају једноставна 

обавештења о хронолошком времену у ширем 

контексту; 

‒ разумеју једноставнија питања која се 

односе на просторне односе и одговоре на 

њих; опишу просторне односе једноставним, 

везаним исказима; 

‒ разумеју једноставнији опис предмета и 

опишу њихове карактериситке користећи 

једноставна језичка средства; 

‒ разумеју краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне природе; 

‒ поздрављају  и отпоздрављају,  представљају 

себе и другог користећи једноставна језичка 

средства; 

-разумеју и поштују правила учтиве 

комуникације; 

-познају основне чињенице о земљама циљне 

културе; 
 

‒ речи и изразе који се односе на теме; језичке 

садржаје:Hi! My name’s Jack. I live in Exeter. I’m 

interested in computers and I like animals.  What about you  
? What nationality are you?  What’s your name? How old 

are you? How do you spell your name? What’s the date 

today? Are you good at sport? What’s the capital of 

England? Can you help me, please?... 

‒ Present Simple – to be: Joe is the leader of the band. Lee 

and Joe are friends. Are you ready? They aren't English... 

‒ Possessive adjective: Her nme is Sadie. His name is Joe. 

This is our dog Sam... 

‒ The alphabet 

-Punctuation  
‒ Prepositions of place and time: in, on, at – I live in 

Exeter. We live at number 18. See you on Sunday. My 

birthday is on 3rd January. Ottava is in Canada. Please, 

come at eight o'clock. 

_ Numbers and dates: Say the next number in the 

series...When is your birthday? 

-Modal can for permission: Can I use your ruler, please? 
-писање писма, кратке поруке: A letter to Sadie. A 

message in a bottle 

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама: Life and culture – The UK  

12 2 10 
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2. Module 2 

Things and 

people 

Описивање  

карактеристика 

живих бића, 

предмета, појава  

и места. 

Изражавање 

припадања и 

поседовања 

‒ разумеју једноставнији опис особа, биљака, 

животиња, предмета, појaва или места; 

‒  описују карактеристике живих бића, 

предмета, појава  и места користећи 

једноставнија језичка средства; 
‒ разумеју и формулишу једноставне изразе који се 

односе на поседовање и припадност  

_ разумеју и описују сличности и разлике у културама 

наше земље и земљама циљне културе 

_ разумеју једноставне исказе који се односе 

на интересовања, размењују једноставне 

исказе у вези са туђим интересовањима, 

саопштавају шта њих или неког другог занима 

 
 

‒ речи и изразе који се односе на теме; језичке 
садржаје: Family members; What's it like? My favourite 

things; Parts of the body; How you feel; I've got a 

headache/cold. 

‒ Have got affirmative, negative, questions and short 

answers: I’ve got an umbrella. Have you got any tissues? 

He has got a friendly face. She hasn’t got straight hair.Has 

he got glasses? Yes, he has.. 

‒ Аdjectivеs: He’s tall. He’s a nice person. She’s got long, 

brown hair. 

-Possessive adjectives: Sadie and her brother. Joe and 

Sadie and their parents. 

-Saxon genitive: Lisa is Sadie’s best friend. I like Joe’s 

bike. The students’ books are on the table. 

-some/any: Andy’s got some crisps. Has he got any 

sandwiches? He hasn’t got any peanuts. 

-this/these; that/those: This is my aunt and these are my 

cousins. That’s my uncle. Those are my parents 
‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама: Life and culture - London  

9 3 6 

3. Testing 

The first written 

test 

‒ исходи из Modula 1 и 2 ‒ комбиновано. 

 

‒ лексику и језичке структуре које се односе на теме и 

наведене комуникативне функције, а које су се радиле у 

Modulima 1 и 2; вештине слушања, говора, читања и 

писања, као и знања о језику. 

3 / 3 
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4.Module 3  

 Daily life 

Описивање 

догађаја у 

садашњости; 

исказивање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања. 

Описивање и 

поређење 

карактеристика 

живих бића, 

предмета, појава 

и места. 

Исказивање 

времена на сату  

‒ разумеју једноставне текстове којима се 

описују сталне, уобичајене радње у 

садашњости; рaзмене информације које се 

односе на дату комуникативну ситуацију; 

опишу сталне и уобичајене активности у 

неколико везаних исказа;  

‒ разумеју једноставне исказе који се односе 

на интересовања, допадање или недопадање и 

реагују на њих; размене једноставне исказе у 

вези са туђим интересовањима, мишљењима и 

ставовима; саопште шта њих или неког другог 

занима односно шта они или неко други мисле 

и осећају; 

‒ разумеју и описују сличности и разлике у 

начину живота у земљама циљне културе и 

код нас; 

‒ разумеју и описују разлике у 

карактеристикама живих бића, предмета, 

појава и места 

‒ речи и изразе који се односе на тему; језичке 
садржаје: What do you do after school? Talk about your 

daily routine: What do you have for breakfast? I usually 

have toast and orange juice. You’re always hungry! I like 

salad. I never eat yoghurt. What’s for lunch? Does Joe 

write a lot of emails? No, he doesn’t .Do you like heights? 

Yes, I do. 

‒ The Present Simple Tense – all forms + adverbs of 

frequency: I live in a flat. Joe reads horror stories. I don’t 

eat meat. Joe doesn’t like vegetables .Do you watch sport 

on TV? Where does he live? Bears often eat fish. He usually 

does his homework on time … 

‒ Prepositions of time: In the morning, On Sunday, At 

lunchtime… 

-Telling the time: What’s the time? It’s half past ten. 

‒ Expressions with have: I have a shower at 7.30. 

‒ Comparatives: Jasmin is older than Kitty. Kitty’s life is 

more exciting than Jasmin’s. I get up later than my sister.  
‒ кратке текстове и дијалоге који се односе  на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама:Life and culture – My name is Dion; 

Schools 

7 3 4 
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5. Module 4  

Inside and 

outside  

Изрицање 

дозволе, забране, 

правила 

понашања и 

обавеза. 

Описивање бића, 

предмета и 

места; 

исказивање 

просторних 

односа и 

величина; 

описивање 

догађаја и 

способности  у 

садашњости.Разу

мевање и давање 

савета  

‒ разумеју и реагују на наједноставније  

забране, своје и туђе обавезе; 

‒ размењују 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 слично), као и на своје и 

туђе обавезе; 

‒ представљају правила понашања, забране и 

листу својих и туђих обавеза користећи 

одговарајућа језичка средства; 

‒ разумеју  једноставна питања која се односе 

на просторне односе и одговоре на њих; 

опишу просторне односе једноставним, 

везаним исказима; 

-саставе списак за куповину; 

‒ упоређују и уочавају сличности и разлике у 

култури становања циљне културе и код нас.  

-разумеју једноставне савете и реагују на њих, 

упуте једноставне савете 

‒ речи и изразе који се односе на тему; језичке 
садржаје: Homes; Things in a room; Places in a town; 

Is/Are there…? (for places and food) 

‒ Can for ability: Can they ride a horse? No, they can’t. 

Birds can fly but bears can’t fly.  

‒ Can for permissions: Can I sit here, please? 

--Can +see/hear: I can hear the traffic outside. I can see 

shops and houses opposite my flat. 

‒ Must/mustn’t  for obligation and orders: You must tidy 

your room. You mustn’t go to bed late. 

‒ Countable and uncountable nouns:  There is some 

water but there isn’t any juice. There are some vegetables 

but there aren’t any apples. 

‒ Imperative: Close your eyes! Don’t be silly! 

 -Prepositions of place: The bed is next to the window. 

There are some posters on the wall. There is a chair under 

the table. The lamp is behind the clock…  

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама: Life and culture – Homes in the UK; 

My neighbourhood; Extra reading – Stephen Hawking 

11 3 8 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

6. Module 5 

Today and 

tomorrow 

Описивање 

догађаја у 

садашњости; 

описивање 

предмета, појава 

и места; 

исказивање 

жеља, планова, 

намера... 

Исказивање 

времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

‒ разумеју једноставнији опис догађаја у 

садашњости; размењују и формулишу 

једноставне исказе који се односе на  догађаје 

у садашњости;  

‒ разумеју једноставне описе предмета (делови 

одеће), појава (спортски догађаји), места 

(музеј); траже и дају једноставна обавештења 

о предметима, појавама и местима у датој 

комуникативној ситуацији;  

‒ разумеју једноставне исказе који се односе 

на планове, намере и предвиђања будућности; 

размењују и формулишу једноставне исказе 

који се односе на планове, намере и 

предвиђање будућности у датој 

комуникативној ситуацији;  

‒ разумеју, траже и дају једноставнија 

обавештења о хронолошком времену у ширем 

комуникативном контексту (временске зоне) 

као и о метеоролошким приликама 

‒ уочавају сличности и разлике у стиловима 

живота у земљама циљне културе и код нас.   

‒ речи и изразе који се односе на тему; језичке 
садржаје: And it’s a goal! What’s happening? I’m 

dreaming: I’m playing football in the World Cup! What are 

you wearing? What are you going to do? “Good 

intentions” week; Things will be very different; What will 

the weather be like tomorrow? ( A weather forecast)… 

‒ Present continuous: We’re having an English lesson 

now. Look! It’s raining. What are you doing? Is he 

dreaming? He’s not doing his test. 

‒ Present continuous or present simple: Lisa’s wearing a 

red hat today. She always wears that hat at football 

matches. 

‒ Object pronouns: I can’t find Lisa. Can you see her? I 

need my dictionary. Where is it? Don’t stand in front of me. 

I can’t see. 

‒ Going to + verb for future plans and intentions: Jack’s 

going to cook dinner. Is he going to make pasta? No, he 

isn’t. 
‒ Will/won’t + verb to talk about future facts: Will our 

lives be the same in 2050?The population will be bigger. 

The climate won’t be the same.  

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама:Life and culture – Sports fans; Life 

and culture – An exchange visit; My clothes 

10 4 6 

7. Testing 

Тhe second 

written test 

Исходи из Модула 3, 4 и 5 – комбиновано 

Ученици могу да процене постигнућа у 

односу на поменуте теме 

Лексику и језичке структуре које се односе на теме и 

наведене комуникативне функције, а које су се радиле у 

темама 3, 4 и 5; вештине слушања, говора, читања и 

писања, као и знања о језику. 

3 / 3 
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8. Module 6 

Looking back 

Описивање 

догађаја и 

способности у  

прошлости; 

описивање 

карактеристика 

живих бића, 

предмета, појава 

и места. 

Изражавање 

интересовања, 

допадања/недопа

дања; 

изражавање 

мишљења, 

слагања/неслагањ

а  

‒ разумеју једноставнији опис 

карактеристика/способности особа из 

прошлости; 

‒ упореде и опишу  

карактеристике/способности познатих особа  

користећи једноставнија језичка средства;  

‒ разумеју једноставније текстове у којима се 

описују догађаји, појаве и места; размене 

информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију;  

‒ разумеју и реагују на изражавање мишљења, 

интересовања, допадања/недопадања, 

слагања/неслагања   

‒ траже и дају једноставније информације о 

догађајима из прошлости које се односе на 

лично искуство и опште чињенице; 

‒ познају значајнија особе и догађаје  из неких  

земаља циљне културе. 

‒речи и изразе који се односе на тему; језичке садржаје: 
Who were they? What happened? She worked in Africa. 

What did you like? They didn’t say hello! I went to 

America. What have you done? 

‒ Past Simple – was/were: Pablo Picasso was a painter. 

He wasn’t Italian. Was he Spanish? Yes, he was. The 

Beatles were English pop stars.  They weren’t from London. 

Were they from Liverpool? Yes, they were. 

‒ Past Simple Tense – regular and irregular verbs: I 

started school when I was seven. Did your lessons finish at 

2? No, they didn’t. I didn’t like Maths. John left England 

when he was 12. Did he go to Australia? No, he didn’t. He 

went to America.  

‒  Present Perfect Tense: I have studied a lot of English 

grammar. We’ve done some tests. What have you done this 

year?              

 

‒ Wh-questions: What did you like at school? Where did 
you live? When did you see that film? Who went with You? 

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културамa: Who were they?; Life and culture – 

From North to South; I went to America in 1620. Quiy: The 

UK and the USA; My life line. 

12 4 8 
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Број и назив 

теме 
Стандарди постигнућа Процена и провера постигнућа Корелација 

1. Module 1 

Facts 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.   1.1.7.  1.1.9.  1.1.10.  1.1.11.  

1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.  1.1.16.  1.1.18. 1.1.20.  1.1.21.  

1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.   1.2.3.  1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.   2.1.1.     

2.1.3. 2.1.6.   2.1.8 .2.1.9.  2.1.12.  2.1.13. 2.1.14.   2.1.15. 

2.1.16.   2.1.20. 2.1.21. 2.1.22.   2.1.24.  2.1.25.   2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.2.  2.3.5. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.22. 3.1.24.  

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога 

у паровима, симулације у паровима и групама, задаци у 

радној свесци, тестови вештина и различите технике 

формативног оцењивања. 

Српски језик, 

музичка култура, 

географија 
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2. Module 2 
Things and 

people 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 
1.1.10.  1.1.11. 1.1.12.  1.1.13.  1.1.16.  1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20.  1.1.21.  1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  

1.3.2.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.   2.1.6.  2.1.7. 2.1.8. 2.1.9.   

2.1.12.  2.1.13.  2.1.15.  2.1.18.   2.1.20. 2.1.22.  2.1.24.  

2.1.25.  2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

3.1.1. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.21. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.29. 

3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.  

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога 
у паровима, симулације у паровима и групама, задаци у 

радној свесци, тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања. 

Грађанско васпитање, 
српски језик, 

географија 

3. Testing 

 

  1.1.16.  1.1.17.  1.1.18. 1.1.20.   2.1.19.  2.1.20.  2.1.22.  

2.2.2.  2.2.3.  3.1.23. 3.1.24.  3.2.2. 

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера кроз 

задатке 

 

4.Module 3 

Daily life  

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.   1.1.17.  1.1.18.  
1.1.20.  1.1.21.  1.1.22. 1.1.23. 1.2.2.  1.2.3   1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.18. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.   2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.15. 3.1.17. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 3.1.29. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.4. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога 

у паровима, задаци у радној свесци, симулација у 
паровима и групама, различите технике формативног 

оцењивања  

Грађанско васпитање, 

српски језик, 
географија 

5. Module 4 
Inside and 

outside 

 

1  1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 

2.1.2.  2.1.3.  2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9.   2.1.12.  2.1.13.  

2.1.15. 2.1.16.  2.1.18. 2.1.19.  2.1.20.  2.1.22.  2.1.24.  

2.1.25.  2.1.26 2.1.27. 2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1.  

2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.9. 3.1.15. 3.1.17. 

3.1.20. 3.1.21. 3.1.24. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.4. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога 
у паровима, симулације у паровима и групама, задаци у 

радној свесци, тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања. 

Грађанско васпитање, 
српски језик, 

географија 

6. Module 5 

Today and 

tomorrow 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.   1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.4.  2.1.6.  2.1.7. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.12.  2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 2.1.17.  2.1.18.  2.1.19.  

2.1.20. 2.1.22.  2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  

2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  2.3.6. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.6. 

3.1.8. 3.1.10. 3.1.15. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.21. 3.1.22. 3.1.24. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.5. 3.3.6. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога 

у паровима, симулације у паровима и групама, задаци у 

радној свесци, тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања. 

Грађанско васпитање, 

српски језик, 

биологија 
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7. Testing 
 

1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20.  2.1.19.  2.1.20.  2.1.22.   
2.2.2.  2.2.3. 3.1.23. 3.1.24. 3.2.2. 

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера кроз 
задатке.  

Грађанско васпитање, 
српски језик, 

географија, биологија 

8. Looking 

back 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.17. 

1.1.18.  1.1.20.  1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2.  1.3.3. 1.3.4.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.4.  2.1.6.  

2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.12.  2.1.13.2.1.14.  2.1.15.  2.1.16. 

2.1.17.  2.1.18.  2.1.19. 2.1.20.  2.1.22.  2.1.24.  2.1.25.  

2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  2.2.3. 2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.  2.3.5. 2.3.6. 
2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.5. 

3.3.8. 3.3.9.  

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога 

у паровима, симулације у паровима и групама, задаци у 

радној свесци, тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања. 

Грађанско васпитање, 

српски језик, 

географија, историја 

 

 

1.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме 

кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

Недељни фонд часова: 2     Годишњи фонд часова: 72 

 

Планирање урађено у складу са: „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2017. године. 
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Годишњи план рада 

Прво полугодиште 

 

М
ес

ец
 

Н
а

зи
в

 

т
ем

е 

 

Наставна јединица 

Број часова 

Обрада Вежба Утврђивање и 

евалуација 

Укупно 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

I 
У

В
О

Д
 У

 

Л
И

К
О

В
Н

У
 

К
У

Л
Т

У
Р

У
 

1. Основни појмови ликовне 

културе 

1 2  3 

2. Увод у ликовну културу – 

научили смо 

  1 1 

II
 Л

И
Н

И
Ј

А
 

 

3. Линије у природи и свету око нас 1 3  4 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

II
 Л

И
Н

И
Ј

А
 

 

4. Карактер линија 1 1  2 

5. Врсте линија 1 3  4 

6. Положај и кретање линија 1 1  2 

7. Врсте цртежа 1 1  2 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

II
 Л

И
Н

И
Ј

А
 

 

7. Врсте цртежа  1  1 

8. Линија – научили смо   1 1 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 9. Природни и вештачки облици 1 1  2 

10. Врсте и својства облика 1 1  2 
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11. Дводимензионални и 

тродимензионални облици 

1 1  2 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 

11. Дводимензионални и 

тродимензионални облици  

 4  4 

12. Груписање облика у равни или 

простору 

2 2  4 

ЈА
Н

У
А

Р
 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 

12. Груписање облика у равни или 

простору 

 2  2 

13. Однос величина облика 1 1  2 

14. Симетрија 1 1  2 

                                                                Друго полугодиште 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 14. Симетрија   2  2 

15. Луминообјекти  1 1  2 

М
А

Р
Т

 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 16. Обликовање и преобликовање 

употребних предмета 

 1 6  7 

17. Облик – научили смо    1 1 

А
П

Р
И

Л
 

IV
 Р

И
Т

А
М

 

18. Ритам у природи и урбаном 

окружењу 

 1 1  2 

19. Врсте ритма у ликовној 

уметности 

 1 3  4 

20. Ритмичко компоновање 

орнамената 

 1 1  2 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

М
А

Ј 

IV
 Р

И
Т

А
М

 

20. Ритмичко компоновање 

орнамената 

  2  2 

21. Слободно ритмичко 

компоновање 

 1 2  3 

22. Ритам – научили смо    1 1 

V
 В

И
З

У
Е

Л
Н

О
 

С
П

О
Р

А
З

У
М

Е
В

А
Њ

Е
 

23. Симбол, знак, порука  1 1  2 

ЈУ
Н

 

V
 В

И
З

У
Е

Л
Н

О
 

С
П

О
Р

А
З

У
М

Е
В

А

Њ
Е

 

24. Илустровање приче, бајке, књиге  1 2  3 

25. Визуелно споразумевање – 

научили смо 

   1 1 

 

РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА ВЕЖБА УТВРЂИВАЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

УКУПНО 

I УВОД У ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 1 2 1 4 

II ЛИНИЈА  5 10 1 16 

III ОБЛИК 9 22 1 32 

IV РИТАМ 4 9 1 14 

V ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ  2 3 1 6 

Прво полугодиште  13 25 2 40 

Друго полугодиште  8 21 3 32 

Укупно    21 46 5 72 
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Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: ПЕТИ (V)  

Недељни фонд часова: 2   

Наставник: Милутин Перић 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

I 
У

В
О

Д
 У

 Л
И

К
О

В
Н

У
 

К
У

Л
Т

У
Р

У
 

1. Основни појмови 

ликовне културе 

Обрада 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-

текстуална 

 показивачка 

 метода 

сазнавања кроз 

праксу 

 проблемска и 

откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

из природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције уметничких 

дела, ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 разуме и у свом раду примењује стечена знања о 

композицији, ликовним елементима и ликовним 

техникама; 

 разуме и разматра у групи значај уметничког наслеђа; 

 разуме и адекватно примењује појмове који се односе на  

установе културе и уметничка занимања; 

 анализира у групи значај установа културе; 

 описује занимања на пољу уметности. 

 

 Биологија 

 Географија 

 Историја 

 Математика 

 Српски/ матерњи 

језик 

 Музичка култура 

 Информатика и 

рачунарство 

 

2. 
Основни појмови 

ликовне културе 

Вежба 

3. Основни појмови 

ликовне културе 

Вежба 

4. 
Увод у ликовну 

културу – научили 

смо 

Утврђивање 

и евалуација 

II
 Л

И
Н

И
Ј

А
 

5. Линије у природи и у 

свету око нас 

Обрада Ученик: 

 описује 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 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;  

 исказује своје мишљење о томе како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности. 

 Биологија 

 Географија 

 Историја 

 Математика 

 Информатика и 

рачунарство 

 Музичка култура 

6. Линије у природи и у 

свету око нас 

Вежба 

7. 
Линије у природи и у 

свету око нас 

Вежба 

8. 

Линије у природи и у 

свету око нас 

 

 

Вежба 

Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 
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Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

II
 Л

И
Н

И
Ј

А
 

19. Врсте цртежа Вежба 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 
сазнавања кроз 

праксу 

 проблемска и 
откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 

5 разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима 

(фотографије из 

природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције 

Ученик: 

 описује 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 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;  

 исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације 

утицао на развој уметности. 

 Биологија 

 Географија 

 Историја 

 Техника и 

технологија 

 

 

20. 
Линија – научили 

смо 

Утврђивање 

и евалуација 

II
 Л

И
Н

И
Ј

А
 

9. Карактер линија Обрада 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 
сазнавања кроз 

праксу 

 проблемска и 
откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

из природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције 

уметничких дела, 

ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 описује 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 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;  

 исказује своје мишљење о томе како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности. 

 Математика 

 Техника и 

технологија 

 Српски/ матерњи 

језик 

 Музичка култура 

 Физичко васпитање 

 

10. Карактер линија Вежба 

11. Врсте линија Обрада 

12. Врсте линија Вежба 

13. Врсте линија Вежба 

14. Врсте линија Вежба 

15. 
Положај и кретање 

линија 
Обрада 

16. 
Положај и кретање 

линија 
Вежба 

17. Врсте цртежа Обрада 

 Биологија 

 Географија 

 Историја 

 Техника и 

технологија 

 Информатика и 

рачунарство 

18. Врсте цртежа Вежба 
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II
I 

О
Б

Л
И

К
 

21. 
Природни и 

вештачки облици 
Обрада 

уметничких дела, 

ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 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;  

 исказује своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе 

важно. 

 Биологија 

 Географија 

 Историја 

 Математика 

 Српски/ матерњи 

језик 

 Музичка култура 

 

22. 
Природни и 

вештачки облици 
Вежба 

23. 
Врсте и својства 

облика 
Обрада 

24. 
Врсте и својства 

облика 
Вежба 

25. 

Дводимензионалн

и и 

тродимензионалн

и облици 

Обрада 

 Математика 

 Техника и 

технологија 

 Биологија 

 Географија 

 Српски/ матерњи 

језик 

 Музичка култура 

 Физичко 

26. 

Дводимензионалн

и и 

тродимензионалн

и облици 

Вежба 

 

Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 

27. 
Дводимензионални 

и тродимензионални 

облици 

Вежба 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-

текстуална 

 показивачка 

 метода 

сазнавања кроз 
праксу 

 проблемска и 

откривачка 
метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

из природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције 

уметничких дела, 

ученички радови; 

 омпјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 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 

 Математика 

 Техника и 

технологија 

 Биологија 

 Географија 

 Српски/ матерњи 

језик 

 Музичка култура  

 Физичко васпитање 

 

28. 
Дводимензионални 

и тродимензионални 

облици 

Вежба 

29. 
Дводимензионални 

и тродимензионални 

облици 

Вежба 

30. 
Дводимензионални 

и тродимензионални 

облици 

Вежба 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

31. 
Груписање облика у 

равни или простору 

Обрада та знања примењује; 

 исказује своје мишљење о томе зашто је уметничко 

наслеђе важно. 

32. 
Груписање облика у 

равни или простору 

Вежба 

33. 
Груписање облика у 

равни или простору 

Обрада 

34. 
Груписање облика у 

равни или простору 

Вежба 

 

Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 

35. 
Груписање облика у 

равни или простору 

Вежба 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 

сазнавања кроз 

праксу 

 проблемска и 

откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

из природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције 

уметничких дела, 

ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 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; 

 исказује своје мишљење о томе зашто је 

уметничко наслеђе важно. 

 Математика 

 Техника и 

технологија 

 Биологија 

 Географија 

 Српски/ матерњи 

језик 

 Музичка култура  

 Физичко васпитање 

 

 

36. 
Груписање облика у 

равни или простору 

Вежба 

37. 
Однос величина 

облика 

Обрада 

38. 
Однос величина 

облика 

Вежба 

39. Симетрија Обрада 

40. Симетрија Вежба 
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Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 

41. Симетрија Вежба 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 
сазнавања кроз 

праксу 

 проблемска и 
откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима 

(фотографије из 

природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције 

уметничких дела, 

ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 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; 

 исказује своје мишљење о томе зашто је уметничко  

 наслеђе важно. 

 Математика 

 Техника и 

технологија 

 Биологија 

 Географија 

 Српски/ матерњи 

језик  

 Музичка култура  

 Физичко васпитање 

 

42. Симетрија Вежба 

43. Луминообјекти Обрада 

 Техника и 

технологија 

 Географија 

 Биологија 

 Музичка култура 

 

44. Луминообјекти Вежба 

 

Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

II
I 

О
Б

Л
И

К
 45. 

Обликовање и 

преобликовање 

употребних 

предмета 

Обрада 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 

гр
у

п
н

и
, 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 
сазнавања 

кроз праксу 

 проблемска и 
откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

Ученик: 

 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 

 Историја 

 Техника и 

технологија 

 Српски/ матерњи 

језик  

 Музичка култура 

 

 

46. 

Обликовање и 

преобликовање 

употребних 

предмета 

Вежба 
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47. 

Обликовање и 
преобликовање 

употребних 

предмета 

Вежба 

из природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције уметничких 

дела, ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

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; 

 исказује своје мишљење о томе зашто је уметничко 

наслеђе важно. 

48. 

Обликовање и 
преобликовање 

употребних 

предмета 

Вежба 

49. 

Обликовање и 

преобликовање 

употребних 

предмета 

Вежба 

50. 

Обликовање и 

преобликовање 

употребних 

предмета 

Вежба 

51. 

Обликовање и 

преобликовање 

употребних 

предмета 

Вежба 

52. 
Облик – научили 

смо 
Утврђивање 

и евалуација 

 

Тема 
Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици 

рада 
Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

IV
 Р

И
Т

А
М

  

53. 
Ритам у природи 

и урбаном 

окружењу 

Обрада 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 

 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 
сазнавања 

кроз праксу 

 проблемска и 
откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

из природног и урбаног 

Ученик: 

 описује 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; 

 Географија 

 Историја 

 Биологија 

 Српски/ матерњи 

језик  

 Музичка култура 

 Физичко васпитање 

 

 

54. 
Ритам у природи 

и урбаном 

окружењу 

Вежба 

55. 
Врсте ритма у 

ликовној 

уметности 

Обрада 
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56. 
Врсте ритма у 

ликовној 

уметности 

Вежба 

окружења); 

 репродукције уметничких 

дела, ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

 прави, самостално, импровизовани прибор од 

одабраног материјала; 

 исказује своје мишљење о томе зашто људи стварају 

уметност. 

 

57. 
Врсте ритма у 

ликовној 

уметности 

Вежба 

58. 
Врсте ритма у 

ликовној 

уметности 

Вежба 

59. 
Ритмичко 

компоновање 

орнамената 

Обрада 

 Српски/ матерњи 

језик  

 Историја 

 Биологија 

 Музичка култура 

 

60. 

Ритмичко 

компоновање 

орнамената 
Вежба 

 

Тем

а 

Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици рада 

Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

IV
 Р

И
Т

А
М

 

61. 
Ритмичко 

компоновање 

орнамената 

Вежба 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
н

и
 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 
сазнавања 

кроз праксу 

 проблемска 
и откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

из природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције уметничких 

дела, ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 описује 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; 

 прави, самостално, импровизовани прибор од 

одабраног материјала; 

 исказује своје мишљење о томе зашто људи стварају 

уметност. 

 Српски/ матерњи 

језик  

 Историја 

 Музичка култура 

 

 

62. 
Ритмичко 

компоновање 

орнамената 

Вежба 

63. 
Слободно 

ритмичко 

компоновање 

Обрада 

 Географија 

 Историја 

 Биологија 

 Српски/ матерњи 

језик  

 Музичка култура 

 

64. 
Слободно 

ритмичко 

компоновање 

Вежба 

65. 
Слободно 

ритмичко 

компоновање 

Вежба 

66. 
Ритам – научили 

смо 

Утврђивање 

и евалуација 
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V

 В
И

З
У

Е
Л

Н
О

 

С
П

О
Р

А
З

У
М

Е
В

А
Њ

Е
 

 

67. 
Симбол, знак, 

порука 
Обрада 

Ученик: 

 пореди различите начине комуницирања од 

праисторије до данас;  

 обликује убедљиву поруку примењујући знања о 

ритму, линији, облику и материјалу;  

 изражава исту поруку писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном комуникацијом;  

 тумачи једноставне визуелне информације; 

 објашњава зашто је наслеђе културе важно.  

 Српски/ матерњи 

језик  

 Историја 

 Информатика и 

рачунарство 

 
68. 

Симбол, знак, 

порука 
Вежба 

 

Тем

а 

Р. б . 

часа 

Наставна 

јединица 
Врста 

(тип) часа 
Облици рада 

Наставне 

методе 
Наставна средства Исходи Корелације Стандарди* 

 

V
 В

И
З
У

Е
Л

Н
О

 С
П

О
Р

А
З

У
М

Е
В

А
Њ

Е
 

 

69. 
Илустровање 

приче, бајке, 

књиге 

Обрада 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 
гр

у
п

н
и

, 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
н

и
 

 

 Вербално-
текстуална 

 показивачка 

 метода 

сазнавања 

кроз праксу 

 проблемска 

и откривачка 

метода 

 Уџбеник и приручник 

ликовне културе за 5 

разред;  

 уџбеници из других 

наставних предмета за 5 

разред;  

 ЦД са музичким 

композицијама; 

 ППП са визуелним 

примерима (фотографије 

из природног и урбаног 

окружења); 

 репродукције уметничких 

дела, ученички радови; 

 компјутер, видео-бим, 

интернет... 

Ученик: 

 пореди различите начине комуницирања од 

праисторије до данас;  

 обликује убедљиву поруку примењујући знања о 

ритму, линији, облику и материјалу;  

 изражава исту поруку писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном комуникацијом;  

 тумачи једноставне визуелне информације; 

 објашњава зашто је наслеђе културе важно. 

 Српски/ 

матерњи језик 

 Музичка 

култура 

 Историја 

 Информатика и 

рачунарство 

 

 

70. 
Илустровање 

приче, бајке, 

књиге 

Вежба 
 

71. 
Илустровање 

приче, бајке, 

књиге 

Вежба 

72. 
Визуелно 

споразумевање – 

научили смо 

Утврђивање 

и евалуација 
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1.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Наставни предмет:  MУЗИЧКА КУЛТУРА 

Програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања објављен је у Просветном гласнику број 9/2017. године (од 30. 10. 

2017.) 

Разред: ПЕТИ, недељни фонд часова 2, годишњи фонд часова 72.  

    
Месец Настав

на тема 

Назив теме Број часова Исходи 
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а
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њ
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си
ст

ем
а

т
и

за
ц

и
ја

 

К
о
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1 Шта је музика? 
Коларићу, панићу 

О     дефинише шта је музика; 

 препозна и разликује дела која припадају музичкој уметности од музике која 
се користи као средство комуникације; 

 уочава у којим је све приликама музика уобичајени део живота сваког човека. 
 

2. Појам: Химна 

Даворин Јенко: Боже 

правде 

О     препозна и отпева државну химну Србије; 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике. 
 

3. Ритам, упознавање 

са елементима ритма; 

Лирој Андерсон: 

Писаћа машина   

  К   изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а заслушањемузике 
4.Веверица, 

Константин Бабић 

 

  К   примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација); 

 изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у групи; 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике. 
5.Човек и музика, 

Ритам 

 

 У    дефинише шта је музика; 

 препозна и разликује дела која припадају музичкој уметности од музике која 
се користи као средство комуникације; 
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 уочава у којим је све приликама музика уобичајени део живота сваког човека. 

 препозна и отпева државну химну Србије. 

 изговара бројалице према ритмичким захтевима сaмoстaлнo и у групи; 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике. 
6.Јеж, Златко 

Гргошевић 

О     пева сaмoстaлнo и у групи 

7.Скале и арпеђа, 

Ричард М. Шерман и 

Роберт Б. Шерман 

О     пева сaмoстaлнo и у групи; 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

8.Солмизација, 

Ричард Роџерс;  

  К 

 

  пева сaмoстaлнo и у групи; 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике; 

 анализира слушано дело. 
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9. Мелодија 

 

 У    пева сaмoстaлнo и у групи 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...)  

 анализира слушано дело 
10.Музика првобитне 
заједнице; 

О     наведе начине и средства музичког изражавања у преисторији; 

 објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 
изражавања; 

 искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 
преисторије; 

11.Музички 
инструменти 

првобитне заједнице 

О     класификује инструменте по начину настанка звука; 

 препозна везу између избора врсте инструмента и догађаја, односно прилике 
када се музика изводи; 

 користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким инструментима 
(коришћење доступних апликација); 

12.Орфов 

инструментаријум; 
Карл Орф: Музика за 

  К   

 класификује инструменте по начину настанка звука; 

 опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 
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четири ксилофона  
Наталија Бакланова: 

Хоровод,  

Наталија Бакланова: 

Мазурка 

 опише основне карактеристике удараљки са одређеном и удараљки са 
неодређеном висином тона; 

 користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким инструментима 
(коришћење доступних апликација); 

13.Музика првобитне 

заједнице и први 

музички инструменти 

 У    наведе начине и средства музичког изражавања у преисторији; 

 објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 
изражавања; 

 искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека 
преисторије; 

 класификује инструменте по начину настанка звука; 

 опише основне карактеристике Орфовог инструментаријума; 

 опише основне карактеристике удараљки са одређеном и удараљки са 

неодређеном висином тона; 

 користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким инструментима 
(коришћење доступних апликација) 

  14. Вишњичица род 

родила, народна песма 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 користи ритмичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз свирaњe, 
као пратњу песми 

 комуницира у групи импрoвизуjући мање ритмичке целине инструмeнтом 

 користи могућности ИКТ-а у извођењумузике 
15.Народна традиција; 
Светлана Стевић 

Вукосављевић: Бела 

вило, „Бела вило“, 

одломак; 

 

Светлана Стевић 

Вукосављевић: 

„Девојка се срцу 

противила“, одломак; 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања; 

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

16.Повела је Јела, 

песма из Србије; 

Стеван Стојановић 

Мокрањац: Пета 

руковет, „Повела је 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 

артикулација) 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 
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Јела” 
 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користимогућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике 

 вербализује свој доживљај музике 
17.Српска уметничка 

музика,  

Стеван Стојановић 

Мокрањац: Друга 

руковет; 

 

Стеван Стојановић 

Мокрањац: Пета 

руковет; 

   

К 

  изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у 
свакодневном животу; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 
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18. На ливади, Милоје 

Милојевић 

 

  К   пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
19. Мелодија, 

Солмизација и 

абецеда 

 

 С    пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
20. Девојачко коло, 

народна песма из 

Србије 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користимогућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике 

 вербализује свој доживљај музике 
21. Пред Сенкином 

кућом, староградска 

песма 

О     пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 
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 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењумузике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

 вербализује свој доживљај музике 
22. Ћај, Ћиро, српска 
народна песма из 

Славоније; 

Иван Матвејевич 

Виноградов:  

Игра медведића,  

 

Наталија Бакланова: 

Мазурка 

  К   пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењумузике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

 вербализује свој доживљај музике 
23. Нек свуд љубав 

сја, песма из Белгије 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

24. Птице се враћају, 

песма из Немачке 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

25. Птице се враћају, 

песма из Немачке; 

Петар Илич 

Чајковски: Албум за 

младеж, „Француска 

песма”, „Немачка 

песма”, 

„Наполитанска песма” 

 У    пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 вербализује свој доживљај музике 
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26. Све је пошло 

наопачке, Миодраг 

Илић Бели 

О     пева сaмoстaлнo и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 
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 користи могућности ИКТ-а у извођењумузике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

27. Исто, слично и 

различито у музици 

 С    пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
28. Ти једина, народна 

песма из Војводине; 

 

О     пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 вербализује свој доживљај музике 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

29. Народна традиција 

– Бора Дугић, 

Чаробна фрула; Јован 

Јовичић, Војвођанска 

свита 

  К 

 

  изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима различити елементи музичке изражајности 

(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 
30. Дивна, Дивна, 

народна песма;  

Марко Тајчевић: 

Друга балканска игра 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 изражава се покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте: 

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у 

свакодневном животу  

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
31. Српска уметничка 

музика – Марко 

Тајчевић, Седам 

балканских игара; 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
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Петар Коњовић, 
Велика чочечка игра 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

 

 

32. Оглас, Дејан 
Деспић 

О     пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација)  

33. Динамика 

 

 С    пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 

музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
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34. 'Оће јежа, 

народна песма из 

Србије 

 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

35. Дед поиграј медо, 

народна песма из 

Србије; 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

36. Најстарија 

фолклорна традиција 

у Србији  

  К   реконструише српску музичку прошлост у сарадњи са другим начинима 
комуникације кроз музику, у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

 идентификује утицај ритуалног понашања у музици савременог доба 
(музички елементи, наступ и сл.); 

37. Утицај ритуалне 

музике на 

стваралаштво 

светских композитора 

Жан Филип Рамо: 

Галантне Индије, 

„Дивљаци“; 

Жан Филип Рамо: 

Хиполит и Ариција, 

„Лов“; Антоњин 

Дворжак: Симфонија 

бр.9 е-мол, оп.95, „Из 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 
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Новог света“, 3. став; 
Арам Хачатурјан: 

Гајане, „Игра 

сабљама“; Арам 

Хачатурјан: Спартак, 

„Адађо“ 

38. Химна Светом 

Сави 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

39. Сад зиме више 

нема, песма из 
Италије 

О     пева и свирасaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, 
свирaњe и пoкрeт 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

40. Завичај, народна 

песма из Србије 

О     пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 искаже своја осећања у току извођења музике 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

41. Фолклорна 

музичка традиција;  

Коледарске песме;  

Додолске песме;  

Лазаричке песме;  

Крстоношке песме; 

Краљичке песме 

 С    пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 

 реконструише српску музичку прошлост 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.); 
 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике. 

УКУПНО ЧАСОВА У ПРВОМ 

ПОЛУГОДИШТУ 

15 8 18 41  
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Месец Настав
на тема 

Назив теме Број часова Исходи 

О
б

р
а

д
а
 

У
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е/
 

си
ст

ем
а

т
и

за
ц

и
ја

 

К
о

м
б

и
н

о
в

а
н

и
 

У
к

у
п

н
о
 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

П
ев

ањ
ем

 и
 с

в
и

р
ањ

ем
 у

п
о

зн
ај

ем
о
 м

у
зи

ку
. 
Ч

о
в
ек

 п
р
еи

ст
о
р

и
је

 и
 

ан
ти

к
е 

42.Завичај, народна 

песма из Србије,  

Јохан Штраус, 

Пролећни гласови, 
валцер  

Фредерик Шопен, 

Валцер As-dur 

 У    пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 искаже своја осећања у току извођења музике 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

43.Утицај ритуалне 

музике на 
стваралаштво 

европских 

композитора: Бела 

Барток: Allegro 

barbaro; Игор 

Стравински: 

Посвећење пролећа; 

Рихард Штраус: 

Салома, „Игра седам 

велова“; Клод Дебиси: 

Духовне и световне 

игре 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима различити елементи музичке изражајности 
(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

44. Подморски рај, 

Алан Менкен 

О     пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 

музицирању 
користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 
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. 45. Шума на киши, 

Дејан Деспић 

О     пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 користи различита средства изражајног певања и свирања у зависности од 

врсте, намене и карактера композиције 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

 искаже своја осећања у току извођења музике 
46. Шума на киши, 

Дејан Деспић 

Франц Лист: Жубор 

шуме, одломак 

  К   пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 користи различита средства изражајног певања и свирања у зависности од 
врсте, намене и карактера композиције 

 искаже своја осећања у току извођења музике 
 вербализује свој доживљај музике; 

47. Човек преисторије 

и антике 

 У    пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику; 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 
користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација); 

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, 
свирaњe и пoкрeт;  

 користи различита средства изражајног певања и свирања у зависности од 
врсте, намене и карактера композиције 

 искаже своја осећања у току извођења музике 

 ученик уме да искаже своја осећања у току извођења музике 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

 учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

 реконструисаће у сарадњи са другима начин комуникације кроз музику у 
смислу ритуалног понашања и пантеизма; 

 идентификоваће утицај ритуалног понашања у музици савременог доба 
(музички елементи, наступ и сл.) вербално, дигитално или писаним путем; 

48. Музика антике – 

Месопотамија, Кина 

О     наведе начине и средства музичког изражавања у античком добу; 

 објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 
изражавања; 
искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека антике; 

49.Музика антике – 

Египат, Индија, Грчка 

и Рим 

О     наведе начине и средства музичког изражавања у античком добу; 

 објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 
изражавања; 
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 искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека антике; 
50. Банаћанско коло, 

народна песма 

О     пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
51. Циц, М. М. Протић   К   пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
52. Српска уметничка 

музика – Стеван 

Христић, Охридска 

легенда, „Грлица“  

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања; 

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 
користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

 

 

53. Српска уметничка 

музика – Љубица 

Марић, Бранково 

коло; Праг сна; Вера 

Миланковић, Сењачка 

рапсодија 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима различити елементи музичке изражајности 
(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 уочава домаћу  фолклорну традицију и њену стилизацију 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 
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54. Народна 

традиција, Српска 

уметничка музика  

  К   наведе начине и средства музичког изражавања у античком добу; 

 објасни како друштвени развој утиче на начине и облике музичког 

изражавања; 

 искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу човека антике; 

 пева и свира сaмoстaлнo и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 
користи могућности ИКТ-а у извођењу музике; 

 искаже своја осећања у току извођења музике 

 изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 
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55. Јагње моје, Стеван 
Шрам 

   К  пева сaмoстaлнo и у групи 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

 комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине пoкрeтом 
56. Пролеће у шуми, 

песма из Финске 

   К  примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

 комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 
инструмeнтом или пoкрeтом 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
 

57. Светска уметничка 

музика – Антонио 

Вивалди, Годишња 

доба, Пролеће“; 

Едвард Григ: Лирски 
комади, „Пролеће“ 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима различити елементи музичке изражајности 
(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
58. Ми смо деца 

весела, народна песма 

  К   пева сaмoстaлнo и у групи 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 
програма, аудио снимака...) 

59. Српска уметничка 

музика – Стеван 

Христић, Охридска 
легенда, „Грлица“  

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
60. Светска уметничка 

музика – Јозеф Хајдн, 

Гудачки квартет, г-

мол, оп. 74, бр. 3, 

„Коњаник“, 3. став; 

Лудвиг ван Бетовен: 

Симфонија бр. 6, оп. 

68, 1. став; Сонатина 
Ге-дур, оп. 49, 

О     пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 
музицирању 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
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61. Светска уметничка 

музика – Волфганг 

Амадеус Моцарт: 

Мала ноћна музика, 1. 

став; Мала ноћна 

музика, 3. став 

О     изражава се покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
62. Светска уметничка 

музика – Јоханес 

Брамс: Симфонија бр. 

3, оп. 90, 3. став, 

одломак; Рихард 

Вагнер: Танхојзер, 

„На венерином 

брегу“, 1. чин, друга 

сцена, одломак; 

Валтер фон дер 

Фогелвајде: Испод 
дрвета липе, одломак; 

О     изражава се покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 
користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

63. Френк Черчил:  

Хај хо 

О     пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

 понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
64. Френк Черчил:  

Хај хо 

 У    пева сaмoстaлнo и у групи 

 примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

 понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
 

65. Светска уметничка 

музика – Хауард Шор, 

Господар прстенова, 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 
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„Две куле“ (Изенгард) 
Хауард Шор, 

Господар прстенова, 

„Две куле“ (Урук 

Хаи) 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 
користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

66. Слатка песма, 

Драгана Михајловић 
Бокан 

  К   примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 
артикулација) 

 критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

 критички просуђује добар утицај хигијене певања на здравље 

 понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 
користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво 

67. Светска уметничка 

музика – Антоњин 

Дворжак, Хумореска 

Гес-дур, оп.101, бр.7 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 
користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

68. Светска уметничка 

музика – Беджих 

Сметана: Влтава 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 
користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
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69. Круна од нота, 

Марина Проле 

  К   примењује правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, 

артикулација) 

 критички просуђује лош утицај прегласне музике на здравље 

 понаша се у складу са правилима музичког бонтона 
користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

70. Светска уметничка 

музика – Модест 

Мусоргски: Слике са 

изложбе, 

О     изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
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„Променада“, 
„Тиљерије“, „Бидло“, 

„Балет пилића у 

љусци“ 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
71. Светска уметничка 

музика 2 део 

 С    изражава покретима за време слушања музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 
динaмика) утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање музике 
72. Припрема 

приредбе за крај 

школске године 

 С    пeвa пeсаме самостално и у групи 

 кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и моторику 
 изражава се покретима за време слушања музике 
 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 

музицирању 
 учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма 
 користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење матрица, караоке 

програма, аудио снимака...) 
 учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 
 

УКУПНО ЧАСОВА У ПРВОМ 
ПОЛУГОДИШТУ 

15 8 18 41  

УКУПНО ЧАСОВА У ДРУГОМ 

ПОЛУГОДИШТУ 

18 5 8 31  

УКУПНО ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 

ГОДИНИ 

33 13 26 72  

 

 КОНЦЕПЦИЈА УЏБЕНИКА 

 

Уџбеник за предмет Музичка култура за пети разред основне школе прати ЦД са песмама и композицијама које су везане за градиво , 

што наставницима омогућава лакши приступ методским јединицама. 

Компакт-дискови, поред композиција за слушање, обухватају композиције аранжерски приређене за певање песама на часу. Ове песме 

се налазе као матрице/инструментали у дигиталним уџбеницима као караоке. На њих ученици могу да певају, што учитељима додатно 

омогућава лакши процес остваривања плана и програма. Све песме снимљене наменски за уџбеник Музичка култура издавачке куће 
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„Нови Логос” урађене су стилски у духу песме коју музички осликавају (народне песме у духу народне песме, соло песме у духу соло 

песме итд.) и примерено узрасту. Поред ових песама, ЦД обухвата композиције које ће ученици радо слушати и преко њих се 

упознавати са стваралаштвом познатих домаћих и страних композитора, као и народне традиције. Они служе за слушање музике.  

 

 Уџбеник се састоји из пет области (Човек и музика, Певањем и свирањем упознајемо музику, Човек преисторије и антике, 

Музички инструменти, Слушањем упознајемо нова дела и композиторе). На крају уџбеника налазе се речник појмова и списак 

литературе. 

 

НОВИНЕ У УЏБЕНИКУ МУЗИЧКА КУЛТУРА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ НОВИ ЛОГОС 

 

 Држање тела при певању и нека правила при певању 

 

Поред начина дисања, веома важна ствар при певању јесте држање тела. Наставник од ране фазе подучавања певања има важну улогу  у 

животу певача-почетника јер треба ученика упознати са свим елементима певања који утичу на позитиван став према здрављу, а самим 

тим и активностима како певању, тако говору. При правом држању тела удисај је дужи и дубљи, самим тим се узима већа количина 

ваздуха и дах при фразирању је дужи. 

 

Било би добро да ученике у поступној фази изучавања певања научимо како да дах задрже толико колико траје музичка фраза, а потом 

да га узму на начин који смо објаснили у области која се бавила дисањем. Такође се треба позабавити мишићима лица који треба  током 

певања да буду опуштени, никако у грчу. 

 

Ученици такође треба да се упознају са правилима за чување гласа.  

 

 Илустрације  

 

Поједине илустрације су осмишљене тако да асоцијативним путем омогуће ученицима да се упознају са одређеним музичким 

појмовима. Одређене појаве и предмети из окружења блиског ученицима доводе се у спрегу и помажу при формирању и усвајању 

одређених музичких појмова који су за децу тог узраста апстрактни.  

 

Трудили смо се да илустрације привуку, мотивишу и подстичу развој мишљења, опажање, пажњу и концентрацију ученика. 

 

Крајњи циљ је да ученици достигну што виши ниво музичких способности, а да усвојена знања буду на нивоу разумевања, примене и  

креативног. 
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 Музички бонтон 

 

Бонтон представља скуп правила о пристојном понашању у друштву. Означава фино понашање и леп начин изражавања добро 

васпитаних и образованих људи. Што се тиче музичког бонтона, он сачињава правила прихватљивог понашања у различитим 

ситуацијама у домену музичке културе. Наставници би требало да утичу на ученике тако што ће им објаснити како се понашати у 

свакој прилици, током слушања концерта, или слушања неког музичког дела. Препорука је да наставници поведу ученике на концерт  

(нпр. у музичку школу) или да сами осмисле школски концерт на којем би ученици применили правила понашања. 

 

Нека правила (тишина, аплауз при изласку извођача на бину и при завршетку концерта) ученици могу самостално применити, а нека  

(изостанак аплауза између ставова музичког дела) могу применити уз помоћ наставника.  

 

Музички бонтон је једнако битан и при реализацији извођења неког дела (кроз школски хор или оркестар), где је неопходно међусобно 

слушање извођача, тишина и пажња, као и музички дијалог између учесника.  

 

Наш уџбеник на ученицима близак начин доноси низ правила музичког бонтона, укључујући и организацију школске приредбе. 

 

 Коришћење ИКТ технологије 

 

Мултимедијални ПДФ је обогаћен мултимедијалним садржајима. Он задржава исту форму и садржај као штампани уџбеник, али су 

мултимедијални садржаји јасно означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције, као додатак штампаном 

издању уџбеника. 

 

Саме мултимедијалне садржаје чине: караоке, различити типови интерактивних задатака, кратки едукативни и занимљиви филмови на  

тему музичког стваралаштва, анимације, симулације, интерактивне вежбе, додатни материјали, мноштво фотографија, квизова и 

слично.  

 

Ова виртуелна учионица нуди ученицима и наставницима персонализовано учење, прилагођено свакој индивидуи. Кроз интерактивне 

игрице и квизове ученици ће на лак начин моћи да сагледају сопствено тренутно знање.  

 

 Систематизација градива 

 

Систематизација градива у петом разреду спроведена је кроз област СИСТЕМАТИЗАЦИЈА. Она се налази на крају сваке тематске 

целине и спроведена је као подсетник НАУЧИЛИ СМО... (тј. кратки осврт на обрађене дефиниције) и област ПРОВЕРИ СВОЈЕ 

ЗНАЊЕ, низ питања које имају за циљ да обједине научено градиво.  
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1.4.1. Човек и музика 

 

Област Човек и музика замишљена је као уводно поглавље које истражује појам музичка уметност, музика и којим средствима се она 

изражава. У њему се бавимо истраживањем ко у природи ствара музику и шта све може да послужи као музички инструмент. Учесници  

постају активни сарадници-истраживачи (Музичко онлајн) који се стимулишу на истраживање необичних музичких инструмената. 

Такође, путем интернета ученици закључују које појаве можемо запазити чулом слуха.  

 

У овој области ученици имају прилику да се подсете које су разлике између звука и тона. Овде ученици сазнају у каквој су спрези 

музика и споразумевање. Информативна сазнања о почецима музике, с развојем цивилизације воде нас преко мелодија првих племена, 

па све до савремених мелодија које су део важних догађаја у свакодневном животу.  

 

На самом крају поглавља ученици сазнају каква је улога химне једне земље, а потом уче мелодију и речи државне химне. 

 

1.4.2. Певањем и свирањем упознајемо музику 

 

Певањем и свирањем упознајемо музику подељен је на седам целина: Ритам, Мелодија, Исто, слично и различито у музици, Динамика, 

Молска лествица, Путовање кроз лествице и Од нота круна. Свака целина се бави другом проблематиком и вешто се надограђује на 

претходно савладане музичке појмове. Ово поглавље је намењено развоју извођачких вештина ученика и њиховом креативном 

приступу певању, покрету и свирању. Квалитетно музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на 

капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности  

ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. 

 

Ова област кроз адекватне примере/одабране песме обрађује елементе музичке писмености. У њој се бавимо разликама између дура и 

мола, а-мол лествицом (природна и хармонска), пojмом прeдзнaкa – пoвисилицa и разрешилица, прoстим и слoжeним тaктoвима, 

шeснaeстином нoтe у групи и предтактом.  

 

1.4.3. Певање 

 

При одабиру песама руководили смо се изводом из Програма наставе и учења за пети разред основне школе и другим различитим 

критеријумима. Главни критеријум за избор песама је њихов квалитет и примереност узрасту ученика у односу на тематику, ритам, 

артикулацију мелодијских скокова и сл. При избору пeсaмa зa пeвaњe нaстaвник увек треба да има у виду и глaсoвнe мoгућнoсти 

ученика.  
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Један од одлучујућих фактора при одабиру песама којим смо се руководили био је обим дечјег гласа. Правилно одабрана песма треба 

да се креће у оном обиму који ће ученици истог узраста моћи без тешкоће да отпевају. Одабир песама смо засновали и на општим 

дидактичким принципима: песме су васпитног  карактера, подстичу активност ученика, развијају свест о уметничкој вредности песме, 

приступачне су и јасне и одговарају психофизичком узрасту ученика.  

 

Такође, одабиром песама желели смо се приближити укусу ученика петог разреда. Песме су разноврсне и пореклом су из наше земље , 

део песама су ауторске песме уметничке вредности, неке су из разних делова света подстичући у ученицима упознавање и отвореност 

ка другим народима и културама, као и неговање дечје музике, српске традиције и културе. Део песама одабран је ради усвајања и 

понављања музичких појмова као што су: ритам (Веверица), лествица (Скале и арпеђа), врсте гласова (На ливади) и слично, а 

предвиђених наставним планом и програмом. Међу предложеним песмама налазимо песме различите тежине – од веома једноставних 

до сложенијих. 

 

При певању песама неопходно је развијање смисла за лепоту тона и логичност музичке фразе. Са развојем певања код ученика 

истовремено се мора посветити пажња техничком, музичком и емотивном усавршавању. Правилним неговањем гласа и певања можемо 

много снажније истаћи осећаје, тако да код слушалаца или ученика можемо изазвати снажнији ефекат него било којим музичким 

инструментом.  

 

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за распевавање, при чему посебно треба обратити пажњу на правилно држањ е 

тела, правилно дисање и дикцију.  

 

Рад на песми почиње демонстрацијом. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. Наставник увек треба да инсистира на 

изражајном извођењу песме.  

 

У настави музичке културе пожељно је повезивати покрет и певање кроз извођење народних и других песама.   

 

1.4.4. Свирање 

 

Примeњуjући принцип aктивнoг учeшћa учeникa нa чaсу, свирaњeм се, поред осталог, рaзвиjaју мoтoричке вeштине, координација и 

опажајне способности. Приликом инструменталног музицирања кoристити ритмичкe и мeлoдиjскe инструмeнтe (Орфов 

инструментаријум, као и друге доступне инструменте). 

 

Поред уобичајених инструмената у настави музичке културе: клавира, клавијатуре и хармонике, могу бити заступљене ритмичке 

удараљке: дрвени штапићи, маракас, триангл, мали бубањ и др. Значајну улогу имају и мелодијске удараљке као што су: ксилофон, 

металофон и др. Инструменталном пратњом сматрамо и коришћење тела као удараљке тзв. boдy percussion: пљескање, тапшање по 
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коленима, пуцкетање прстију и др. 

 

Удараљке – мислимо пре свега на Орфов инструментаријум – корисне су због постизања појачане концентрације ученика, добре радне 

атмосфере, подстицања мотивације и знатижеље.  Уколико школа нема избор удараљки, ученици могу пронаћи идеје за самосталну 

израду удараљки у уџбенику. Наставник може мењати и прилагођавати предложене пратње у зависности од могућности, потреба и 

напретка ученика. Ритмичку пратњу углавном свирају ученици који то желе. Подстицање креативности и жеље за истраживањем нових  

звучних боја или ритмова путем њихове иницијативе код ученика продубљује осећај сопствене вредности.  

 

Пратње предложене у уџбенику су веома једноставне и потребно је настојати да њихово извођење буде што прецизније. Ученицима 

ћемо на овај начин подстицати свест о значају сваког појединца у заједничком стварању музичког дела.  

 

Примери ритмичке пратње могу бити:  

– извођење пулса (проток основних ритмичких јединица);  

– извођење ритма (који се поклапа са говорним ритмом песама па се као такав једноставно учи по слуху);  

– груписање удара – различитим покретима и различитим изворима звука се на један начин изводи наглашена прва у такту, а 

лакшим покретом и слабијим извором звука друга, односно остале слабије наглашене у такту. На пример, уз песму Све је пошло 

наопачке ударом о триангл прву јединицу, а штапићима, на пример, другу, трећу и четврту  у такту; 

– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама могу се звучно илустровати адекватним инструментом 

или неким другим предметом („Цин, цин”, „ток, ток”, „трас”, „бум”...).  

 

Песме у уџбенику имају обележену хармонску пратњу изнад линијског система. Њена улога је да наставницима олакша извођење 

пратње, док са друге стране има за циљ да подстакне машту и жељу надарених ученика за извођење пратње на клавијатури, клавиру , 

гитари и сл. Уколико у школи ученици добију основне информације о свирању, а које могу користити током слободног времена, 

ученици ће схватити повезаност школе са практичним животом. 

 

Комбиновање више различитих инструмената са певањем сигурно ће дати добре резултате. Подстакну ли се притом код ученика 

креативност и жеља за истраживањем и стварањем звучних комбинација, отворили смо најбољи пут за њихов дуготрајни интерес према 

музици. 
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1.4.5. Избор песама за певање и свирање са табелом 
 

Подстакнути Програмом наставе и учења, а са друге стране богатим искуством у настави и на подручју бављења дечјом музиком кроз 

дечје музичке фестивале покушале смо да направимо добар одабир песама, те да ученицима и наставницима отворимо приступ 

литератури наше фолклорне музике и традиције, као и примере уметничке песме домаћих и страних аутора. 

 

У уџбенику се налазе народне, староградске, уметничке песме, песме из различитих крајева света, популарне дечје песме.  

 

Према садржају заступљене песме су различите тежине: од једноставних (Јеж, Вишњичица род родила, Повела је Јела, Ћај, Ћиро) до 

сложенијих које захтевају више вежбе (На ливади, Све је пошло наопачке, Шума на киши и друге). Све композиција прате записи: на 

ЦД-у у оригиналном извођењу, као комплетна песма са дечјим вокалом; као караоке на дигиталном уџбенику уз који одељење може да 

се забави и у школи и код куће, а може да се прави и школска караоке приредба на којој ће ови инструментали наћи своје место.  

Наставницима на тај начин омогућавамо лакши рад не само на часу већ и при организацији школских и ваншколских манифестација. 

Песме су одабране разнолико како би дочарале различит карактер композиције. Део песама одабран је ради усвајања основних 

музичких појмова као што су: линијски систем (Јеж), солмизација и музичка абецеда (Скале и арпеђа), свирање ритма уз пратњу 

ритмичких удараљки (Вишњичица род родила, Све је пошло наопачке, Повела је Јела), динамика (Ти једина), молска лествица (Оглас), 

док поједини примери подстичу одељенско музицирање и стварање шумова као на пример, Шума на киши. 

 

Од наставника се очекује да развија дечје предиспозиције за музичко обликовање и да им омогуће да доживе радост свирања, чиме се 

богати њихова личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања. Довољно је да у сваком разреду неколико ученика покаже 

интересовање и увежба ритам на ритмичким удараљкама и певање ће постати богатије и занимљивије.  

 

Табела 3 

Певање и свирање: МЕТОДИЧКИ ПРЕГЛЕД ПЕСАМА 

(колоне: тоналитет, такт, кључна реч, свирање, корелација, игра (покрет))  

 

 

 Песма 
Тоналитет 

(тонови 

пратње) 
Такт 

 

Кључна 

реч 

Свирање Корелација 
Музички  

облик 

1. 

Коларићу 

панићу, 

Златко 

Гргошевић 

Це-дур 2/4 

 

 

Историја, 

ликовна 

култура 
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2. 

Боже 

правде, 

Даворин 

Јенко 

Це-дур 4/4 

 

 Историја  

3. 
Веверица, 
Константин 
Бабић   

Еф-дур 2/4 

Шеснаести
не 

(ноте) 
 

Српски 

језик, 

биологија 

 

4. 
Јеж,  

З. Гргошевић 
 

 

Це-дур 

 
2/4 

Линијски 
систем  

Српски 

језик 
а б 

5. 

Скале и 

арпеђа, 

Ричард и 

Роберт М. 

Шерман 

 

Це-дур 

 
4/4 

Солмизаци
ја, музичка 

абецеда  

Енглески 

језик, 

филмска 

уметност 

 

6. 

Солмизација, 

Ричард 

Роџерс 

 

Це-дур 
 

4/4 

 

 

Енглески 

језик, 

филмска 

уметност 

 

7. 

Вишњичица 

род родила, 

народна 

песма 

Це-дур 
 

2/4 

 

Мали бубањ и 
остале 

ритмичке 
удараљке по 

жељи 

Унутарпре

дметна – 

преисториј

а, музички 

инструмент

и, Орфов 

инструмент

аријум. 

 

8. 
Повела је Јела, 
народна из 

Србије 

 

Це-дур 
 

2/4 

 
Вокална 
музика 

Ксилофон, 
металофон 

Унутарпре

дметна – 

српска 

уметничка 

музика  

 

9. 
На ливади, 
Милоје 

Це-дур 2/4 
Инструме-

нтална 
 Биологија  
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Милојевић музика 
(солисти-

чка, 
оркеста-
рска и 

камерна) 

10. 

Девојачко 
коло, народна 
песма из 
Србије 

 

Це-дур 
 

2/4 

 
Прости 
тактови 

 

Унутарпре

дметна – 

народна 

традиција, 

музички 

фолклор, 

географија 

– области 

Србије 

а а1 
(мала 

реченица; 
мали период) 

11. 

Пред 

Сенкином 

кућом, 

староградска 

песма 

 

Це-дур 
 

3/4 

 
Троче-

твртински 
такт 

Ритмичке 

удараљке по 

жељи: мали 

бубањ, 

клавес 

Српски 

језик, 

историја 

а б 

12. 

Ћај, Ћиро, 

народна 

песма из 

Славоније 

 

Це-дур 

 
2/4 

 Ксилофон, 

металофон; 

ритмичке 

удараљке: 

мали бубањ, 

клавес 

Унутарпре

дметна – 

народна 

традиција 

а б 

13. 

Нек свуд 

љубав сја, 
песма из 
Белгије 

 

Це-дур 

 

4/4 

Сложени 

тактови, 
узмах Металофон Географија а б 

14. 

Птице се 

враћају, 

песма из 

Немачке 

 

Це-дур 

 

4/4 

 
Ритмичке 

удараљке: 

клавес 

 

Географија

, 

 

а б а 
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15. 

Све је пошло 

наопачке, 
Миодраг Илић 
Бели 

 

Це-дур 

 

4/4 

 Ритмичке 

удараљке: 

клавес, 

триангл 

Филмска 

уметност 
а б а 

16. 
Ти једина, 
народна песма 
из Војводине 

 

Це-дур 

 

3/4 

 
Динамика  Географија а б 

15. 
Дивна, Дивна, 
народна песма 

 

Це-дур 

 
2/4 

 
Ритмичке 

удараљке по 

жељи 

 

Унутарпре

дметна – 

српска 

уметничка 

музика 

а б 

16. 
Оглас, Дејан 

Деспић 
a-мол 3/4 

Природна 
а-мол 

лествица 
 

Српски 

језик, 

унутарпред

метна – 

савремена 

дечја песма 

 

17. 
’Оће јежа, 
народна песма 
из Србије 

a-мол  4/4 

Предзнаци 
повиси-

лица  

Ликовна 

култура, 

српски 

језик, плес 

 

18. 

Дед поиграј, 

медо, народна 

песма из 

Србије 

a-мол 2/4 

 Ритмичке 

удараљке: 

металофон, 

мали бубањ, 

маракас, 

триангл 

Ликовна 

култура, 

српски 

језик, плес 

a b 

19. 

Сад зиме 

више нема, 
песма из 
Италије 

 

Ге-дур 

 

2/4 

 

 

Географијa

, светска 

уметничка 

музика 

a b 

20. 
Завичај,  
народна песма 

 

Ге-дур 
3/4 

 Ритмичке 

удараљке:кл

Унутарпре

дметна – 
a b 
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из Србије  авес, маракас народна 

традиција 

21. 

Подморски 

рај, Алан 

Менкен 

 

Ге-дур 

 

4/4 

 

 

Филмска 

уметност, 

енглески 

језик 

 

22. 
Шума на 

киши 
е-moll 2/4 

 
 

Ликовна 
култура 

 

23. 

Банаћанско 

коло, 

народна 

песма 

 

Еф-дур 

 

2/4 Снизилица 

Ритмичке 

удараљке по 

жељи: или 

тзв. boдy 

percussion 

Унутарпре

дметна – 

народна 

традиција, 

ношња 

a b 

24. 
Циц, М. М. 

Протић 

Еф-дур 

 
2/4 Темпо  

Ликовна 

култура 
a b 

25. 

Јагње моје, 

Стеван 

Шрам 

 

Еф-дур 

 

2/4   
Ликовна 

култура 
a b 

26. 

Пролеће у 

шуми, 
песма из 
Финске 

 

Еф-дур 

 

3/4 

 

 Географија a b 

27. 

Ми смо деца 

весела, 

народна 

песма 

 

Еф-дур 

 

4/4 

 

   

28. 
Хај хо, 

Френк 

Черчил 

 

Еф-дур 

 
4/4 

 

Предтакт  
Филмска 

музика 
 

29. 

Слатка 

песма, 
Драгана 
Михајловић 
Бокан 

 

Це-дур 

 
4/4 

 

 

Ликовна 

култура 

Музика и 

здравље – 

хигијена 
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певања 

30. 

Круна од 

нота, 

Марина 

Проле, 

ученица  

ОШ „Краљ 

Петар I”, 

Београд 

 

Еф-дур 

 
4/4 

 

   

31. 
Химна 

Светом Сави 
Де-дур 4/4 

 

 

Историја, 

верска 

настава 

 

 

Објашњење уз табелу 3: 

 

Због прегледности и бољег сналажења у избору песама направили смо табелу у којој смо означили тоналитет, меру (такт), кључне 

појмове, инструменте предвиђене за свирање, корелацију и музички облик песме. 

 

Ово поглавље нуди наставницима слободу у приступу када и на који начин ће користити примере за певање и свирање: прва могућност 

је да се доследно прати ток уџбеника и њених поглавља. Друга је да наставници према свом афинитету и склоностима одељења одлуче 

којим ће путем кренути и како ће формирати сопствене годишње, месечне планове и, наравно, дневне припреме.  

 

 

Човек преисторије и антике 

 

Каква је била улога музике у првобитном друштву и колико је била важна за магијске ритуале тема је која отвара област Човек 

преисторије и антике. Ова област задире у начин живота, обичаје и ритуале од првобитног човека па до човека античког доба.  

 

Ученици се упознају са елементима музичког тока: покретом, ритмом, групним плесом и његовим пореклом. Путем слушања музике и 

креативне радионице истражују сазнања о прастаром добу: у сарадњи са наставником и друговима реконструишу начин комуникације 

и уче да искажу своје мишљење о значају и улози музике у животу човека. 
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Овде се ученици, такође, упознају са Најстаријом фолклорном традицијом у Србији. Сусрећу се са појмом обредне песме у Србији 

везујући их за паганске обреде нашег народа и њихову сврху, и повезујући их са именима словенских богова. Ученици уче шта су 

додолске, лазаричке, крстоношке, краљичке песме. 

 

Још једна занимљива тема овог поглавља је Утицај ритуалне музике на стваралаштво светских композитора с обзиром на то да су 

многи композитори ранијих доба, а и савременог доба истраживали ритмове, ритуале и тражили инспирацију у њима за своја дела. И 

овде се ученици сусрећу са истраживањем (Музичко онлајн) и на тај начин осамостаљују за самосталну потрагу за корисним 

информацијама на пољу класичне музике. 

 

Музика антике се бави далеким временом када се у Египту граде пирамиде, када се захваљујући Тројанском коњу осваја град Троја, 

када се одржавају прве Олимпијске игре, о времену када се развијају многе античке цивилизације које су веровале у божанску природу 

музике. Овде говоримо о митолошкој свести античког човека, музици у храму, на двору, као и о музици у народу. Спомињемо прве 

музичке инструменте тог доба и говоримо о музици у Индији, Вавилону, Кини, Египту, Грчкој и Риму, времену када се појављују прва 

нотација и прве лествице. 

 

Табела 4 

Преглед примера за слушање музике у поглављу Човек преисторије и антике 

Човек преисторије и 

антике 
Примери за слушање 

Човек у преисторији 

 

Најстарија 

фолклорна традиција 

у Србији 

 

 

 

 

 

 

 

Утицај ритуалне 

музике на 

стваралаштво 

Музика афричких племена; 

 

Уранила коледо, коледарска песма; 

 

Ми идемо преко поља, додолска песма; 

 

Играј, играј, Лазаре, лазаричка песма; 

 

Крстоноше крста носе, крстоношка песма; 

 

Краљу светли краљу, краљичка песма; 

 

Жан Филип Рамо: Галантне Индије, „Дивљаци”; Хиполит 

и Арација, „Лов”, одломак; 
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светских композитора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика антике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоњин Дворжак: Симфонија бр. 9, e-moll, op. 95, „Из 

Новог света”, 3. став, одломак; 

 

Арам Хачатурјан: Гајане, „Игра сабљама”; Спартак, 

„Адађо”, одломак; 

 

Бела Барток: Аllegro barbaro; 

 

Игор Стравински: Посвећење пролећа, одломак; 

 

Рихард Штраус: Салома, „Игра седам велова”, одломак; 

 

Клод Дебиси: Духовне и световне игре, одломак; 

 

Традиционална кинеска музика; 

 

Nam Myoho Renge Kyo: Песма о лотосовом цвету (The 

lotus Sutra); 

 

Сеикилосова напитница; 

 

Античка грчка музика, Инструментални фрагмент из 

Контраполинополиса (од 2. до 1. века п.н.е); 

 

Античка грчка музика, Hymne e Nemesis (2. век); 

 

Музички инструменти 

 

Овде ученици добијају нова сазнања о најстаријим инструментима, њиховој класификацији, како су изгледали и како су се развијали у 

преисторији. На ученицима близак начин прича се поступно развија од познатих чињеница, од природе и свега што нас окружује, од 

звукова које треба да опонашају појединачно, па усложњавањем у групном раду, до истовременог звучања читаве шуме.  
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Овде ученици повезују да је у давно време природа била инспирација преисторијском човеку, те да је први инструмент био управо  

људски глас, а да је прва музика настала од викања. Да су музику усложњавали пљескањем и стварањем ритма уз певање и да су први 

ударачки инструмент биле руке. 

 

У даљем тексту ученици се упознају са основном класификацијом музичких инструмената управо на примерима: шупљег дрвета, 

камена, кости, ловачког лука, и других да би се прича о овим инструментима повезала са инструментима Орфовог инструментарија, 

као о савременим, једноставним ритмичким и мелодијским удараљкама, ученицима блиским због њихове употребе у ранијим 

разредима. 

 

Табела 5 

Преглед примера за слушање музике у поглављу Музички инструменти 

 

Музички 

инструменти 
Примери за слушање 

 

 

 

 

Киша (Rain), „Perpetum jazzile”; 

 

Old groove, музика за два диђеридуа. 

 

 

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе 

 

Поглавље СЛУШАЊЕМ УПОЗНАЈЕМО НОВА ДЕЛА И КОМПОЗИТОРЕ обрађује ново градиво за пети разред и обухвата упознавање 

музике путем слушања музичких примера. Слушање је подељено на три групе композиција: народна традиција, српска уметничка 

музика и светска уметничка музика. 

 

Основни појмови су илустрованим најквалитетнијим уметничким делима. 

Свака нумера за слушање представљена је са основним карактеристикама стила и језика композитора. Нумере прате рубрике: 

Биографија, Сазнај више, Нови музички појам, Музичко онлајн. Верујемо да ће звучни примери подстаћи жељу за слушањем читаве 

композиције.  

 

Слушање музике представља активан процес који подразумева eмoциoнaлни дoживљaј, бoгaт тeлeсни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. 

Слушање музике има улогу да код ученика развија пажњу и способност активног слушања, а самим тим и музичка меморија. Уколико 
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је презентовање ове активности донесена на интересантан начин, ученицима примеренији, они ће се временом враћати на дате слушане 

примере и лакше га меморисати и препознавати. 

 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм примерене су ученицима овог узраста, како садржајем,  тако дужином дела. 

Meтoдички приступ прoцeсу слушaњa музике је усмeрeн нa учeничкo oткривaњe, тj. прeпoзнaвaњe изрaжajних eлeмeнaтa. Учeници 

мoгу прeпoзнaти изрaжajнe eлeмeнтe кoje им je нaстaвник прeтхoднo прeдстaвиo и oбjaсниo нa нaчин сличaн зaдaтку кo jи ћe им пoтoм 

пoстaвити. 

 

Слушање музике је у функцији подстицања развоја музичке пажње. Оно је усмерено ка способности праћења музичког тока са 

разумевањем, као и упознавање са изражајним елементима, који су у служби исказивања ’музичке поруке’ или комуникације. 

 

Табела која следи, а која садржи попис музике за слушање, омогућава наставницима бољу прегледност примера за слушање.  

 

Редослед обраде предложених садржаја слободно може креирати сваки наставник, пратећи интересовања ученика и сарађујући са 

осталим наставницима при обради тематских садржаја и њиховој међусобној корелацији (нпр. Слушање музике се може обрађивати у 

склопу часова када се обрађује нова песма). 

 

 

Табела 6 

Преглед примера за слушање музике у поглављу Слушањем упознајемо нова дела и композиторе 

Слушањем 

упознајемо нова дела 

и композиторе 

Примери за слушање 

Народна традиција 

 

 

 

 

 

 

 

Српска уметничка 

музика 

 

Светлана Стевић Вукосављевић, Бела вило, „Бела вило” и 

„Девојка се срцу противила”; 

 

Бора Дугић: Чаробна фрула, Бора Дугић, „Шумадијски 

жубор”, одломак, „Јасенички вез”, одломак, „Месечина”; 

 

Јован Јовичић: Војвођанска свита, одломак; 

 

Стеван Ст. Мокрањац: Друга руковет, Пета руковет; 

 

Петар Коњовић: Коштана, „Велика чочечка игра”, 
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Светска уметничка 

музика 

одломак; 

 

Марко Тајчевић: Седам балканских игара, одломак; 

 

Стеван Христић: Охридска легенда, „Грлица”; 

 

Љубица Марић: Бранково коло, Праг сна, одломак; 

 

Вера Миланковић: Сењачка рапсодија, одломак; 

 

Антонио Вивалди: Годишња доба, „Пролеће”; 

 

Јозеф Хајдн: Гудачки квартет g-moll, оп. 74, бр. 3, 

„Коњаник”, 3. став; 

 

Лудвиг ван Бетовен:Симфонија бр. 6, оп. 68, 1. став, 

одломак;  

 

Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, 1. став, 

одломак, 3. став; 

Јоханес Брамс: Симфонија бр. 3, оп. 90, 3. став, одломак;  

Рихард Вагнер: Танхојзер, „На Венерином брегу”, 1. чин, 

друга сцена, одломак; 

Валтер фон дер Фогелвајде: Испод дрвета липе, одломак; 

Едвард Григ: Лирске свите, „Пролеће”; Пер Гинт, свита 

бр. 1, „У пећини горског краља”; 

Антоњин Дворжак: Хумореска Ges-dur, оп. 101, бр. 7; 

Беджих Сметана: Влтава, одломак; 

Модест Мусоргски: Слике са изложбе, „Променада”, 

„Тиљерије”, „Бидло”, „Балет пилића у љусци”; 

Хауард Шор: Господар прстенова, „Две куле”, 

(Изенгард), (Урук Хаи); 
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Планирање и припремање наставног часа један је од најважнијих делова планирања наставе. Осмишљавањем и планирањем 

наставног часа проналази се пут ка што лакшем усвајању појмова. 

 

 

1. Обрада: Шта је музика? Коларићу, панићу 

Слушање и упознавање музике: Suspension, „Стомп”; Оливије Месијан: Каталог птица, одломак  

 

2. Обрада: Химна: Даворин Јенко: Боже правде 

Слушање и упознавање музике: Даворин Јенко: Боже правде 

 

3. Комбиновани: Ритам, упознавање са елементима ритма 

Слушање и упознавање музике: Лирој Андерсон: Писаћа машина 

 

4. Комбиновани: Веверица, Константин Бабић 

Слушање и упознавање музике: Константин Бабић: Веверица 

 

5. Утврђивање и понављање: Човек и музика, Ритам 

Слушање и упознавање музике 

 

6. Обрада: Јеж, Златко Гргошевић 

Слушање и упознавање музике 

/ 

 

7 .Обрада: Скале и арпеђа, Ричард М. Шерман и Роберт Б. Шерман 

Слушање и упознавање музике: 

Ричард М. Шерман и Роберт Б. Шерман:Скале и арпеђа 

 

8. Комбиновани: Солмизација, Ричард Роџерс 

Слушање и упознавање музике: Ричард Роџерс: Солмизација 

 

9. Утврђивање: Мелодија 

Слушање и упознавање музике: / 

 

10. Обрада: Музика првобитне заједнице 
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Слушање и упознавање музике: Музика афричких племена 

 

11. Обрада: Музички инструменти првобитне заједнице 

Слушање и упознавање музике: Киша (Rain), „Perpetuum Jazzile”; Old goove, музика за два диђеридуа, одломак 

 

12. Комбиновани: Орфов инструментаријум 

Слушање и упознавање музике: Наталија Бакланова: Хоровод; Наталија Бакланова: Мазурка; Карл Орф: Музика за четири ксилофона 

 

13. Утврђивање: Музика првобитне заједнице и први музички инструменти  

Слушање и упознавање музике: Музика афричких племена; Киша (Rain), „Perpetuum Jazzile”; Old goove, музика за два диђеридуа, 

одломак 

 

14. Комбиновани: Вишњичица род родила, народна песма 

Слушање и упознавање музике: Вишњичица род родила, народна песма 

 

15. Обрада: Народна традиција. Светлана Стевић Вукосављевић, Бела вило 

Слушање и упознавање музике: Светлана Стевић Вукосављевић: Бела вило, „Бела вило”, одломак; Светлана Стевић Вукосављевић: 

„Девојка се срцу противила”, одломак; 

 

16. Комбиновани: Повела је Јела, песма из Србије;  

Слушање и упознавање музике: Повела је Јела, песма из Србије; Стеван Стојановић Мокрањац: Пета руковет, „Повела је Јела” 

 

17. Комбиновани: Српска уметничка музика – Стеван Стојановић Мокрањац 

Слушање и упознавање музике: Стеван Стојановић Мокрањац: Друга руковет; 

Стеван Стојановић Мокрањац: Пета руковет, одломак; 

 

18. Комбиновани: На ливади, Милоје Милојевић 

Слушање и упознавање музике: Милоје Милојевић: На ливади 

 

19. Утврђивање: Мелодија, солмизација, абецеда 

Слушање и упознавање музике: / 

 

20. Комбиновани: Девојачко коло, народна песма из Србије 

Слушање и упознавање музике: Девојачко коло, народна песма из Србије 
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21. Обрада: Пред Сенкином кућом, староградска песма 

Слушање и упознавање музике: Пред Сенкином кућом, староградска песма 

 

 

22. Комбиновани: Ћај, Ћиро, српска народна песма из Славоније; 

Слушање и упознавање музике: Иван Матвејевич Виноградов: Игра медведића; Наталија Бакланова: Мазурка 

 

23. Комбиновани: Нек свуд љубав сја, песма из Белгије 

Слушање и упознавање музике: Нек свуд љубав сја, песма из Белгије 

 

24. Комбиновани: Птице се враћају, песма из Немачке 

Слушање и упознавање музике:/ 

 

 

25. Обнављање: Птице се враћају, песма из Немачке 

Слушање и упознавање музике: Петар Илич Чајковски: Албум за младеж, „Француска песма”, „Немачка песма”, „Наполитанска песма”  

 

26. Обрада: Све је пошло наопачке, Миодраг Илић Бели 

Слушање и упознавање музике: Миодраг Илић Бели: Све је пошло наопачке 

 

27. Утврђивање: Исто, слично и различито у музици 

Слушање и упознавање музике:/ 

 

28. Обрада: Ти једина, народна песма из Војводине 

Слушање и упознавање музике: Ти једина, народна песма из Војводине; Модест Мусоргски: Слике са изложбе, „Бидло” 

 

29. Комбиновани: Народна традиција – Бора Дугић, Чаробна фрула; Јован Јовичић, Војвођанска свита 

Слушање и упознавање музике: Бора Дугић: Чаробна фрула, „Шумадијски жубор”, одломак; Бора Дугић: Чаробна фрула, одломак; 

Бора Дугић: Чаробна фрула, „Месечина”; 

Јован Јовичић: Војвођанска свита, одломак 

 

30. Комбиновани: Дивна, Дивна, народна песма 

Слушање и упознавање музике: Дивна, Дивна, народна песма; Марко Тајчевић, Друга балканска игра 
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31. Обрада: Српска уметничка музика – Марко Тајчевић, Седам балканских игара; Петар Коњовић, Велика чочечка игра 

Слушање и упознавање музике: Марко Тајчевић: Седам балканских игара; Петар Коњовић: Коштана, „Велика чочечка игра”, одломак 

 

32. Обрада: Оглас, Дејан Деспић 

Слушање и упознавање музике:/ 

 

33. Систематизација: Динамика 

Слушање и упознавање музике:/ 

 

34. Комбиновани: Оће јежа, народна песма из Србије 

Слушање и упознавање музике: / 

 

35. Комбиновани: Дед поиграј, медо, народна песма из Србије 

Слушање и упознавање музике: Дед поиграј, медо, народна песма из Србије; Наталија Бакланова: Хоровод; Наталија Бакланова: 

Мазурка; Карл Орф: Музика за четири ксилофона 

 

36. Комбиновани: Најстарија фолклорна традиција у Србији 

Слушање и упознавање музике:Уранила коледо, коледарска песма; Ми идемо преко поља, додолска песма; Играј, играј, Лазаре, 

лазаричка песма; Крстоноше крста носе, крстоношка песма; Краљу, светли краљу, краљичка песма 

 

37. Обрада: Утицај ритуалне музике на стваралаштво светских композитора – Жан Филип Рамо: Галантне Индије, „Дивљаци”; Жан 

Филип Рамо: Хиполит и Ариција, „Лов”; Антоњин Дворжак: Симфонија бр. 9 е-мол, оп. 95, „Из Новог света”, 3. став; Арам Хачатурјан:  

Гајане, „Игра сабљама”; Арам Хачатурјан: Спартак, „Адађо” 

Слушање и упознавање музике: Жан Филип Рамо: Галантне Индије, „Дивљаци”; Жан Филип Рамо: Хиполит и Ариција, „Лов”, 

одломак; Антоњин Дворжак: Симфонија бр. 9 е-мол, оп. 95, „Из Новог света”, 3. став, одломак; Арам Хачатурјан:  Гајане, „Игра 

сабљама”; Арам Хачатурјан: Спартак, „Адађо”, одломак 

 

38. Комбиновани: Химна Светом Сави 

Слушање и упознавање музике: Химна Светом Сави 

 

39. Обрада: Сад зиме више нема, песма из Италије 

Слушање и упознавање музике: Сад зиме више нема, песма из Италије 
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41. Обрада: Завичај, народна песма из Србије 

Слушање и упознавање музике: / 

 

40. Систематизација: Фолклорна музичка традиција – коледарске песме, додолске песме, лазаричке песме, крстоношке песме, 

краљичке песме 

 

42. Утврђивање: Завичај, народна песма из Србије 

Слушање и упознавање музике: Јохан Штраус: Пролећни валцер; Фредерик Шопен: Валцер оп. 34, број 1 

 

43. Обрада: Утицај ритуалне музике на стваралаштво светских композитора – Бела Барток: Allegro barbaro; Игор Стравински: 

Посвећење пролећа; Рихард Штраус: Салома, „Игра седам велова”; Клод Дебиси: Духовне и световне игре 

Слушање и упознавање музике: Бела Барток: Allegro barbaro; Игор Стравински: Посвећење пролећа, одломак; Рихард Штраус: Салома, 

„Игра седам велова”, одломак; Клод Дебиси: Духовне и световне игре, одломак 

 

44. Обрада: Подморски рај, Алан Менкен 

Слушање и упознавање музике: Алан Менкен: Подморски рај 

 

45. Обрада: Шума на киши, Дејан Деспић 

Слушање и упознавање музике: Дејан Деспић: Шума на киши 

 

46. Комбиновани: Шума на киши, Дејан Деспић 

Слушање и упознавање музике: Дејан Деспић: Шума на киши; Франц Лист: Жубор шуме, одломак 

 

47. Систематизација: Човек праисторије и антике 

Слушање и упознавање музике: / 

 

 

48. Обрада: Музика антике – Месопотамија, Кина 

Слушање и упознавање музике: Традиционална кинеска музика 

 

 

49. Обрада: Музика антике – Египат, Индија, Грчка и Рим 
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Слушање и упознавање музике: Nam myoho Renge Kyo: Песма о лотосовом цвету (The Lotus Sutra); Сеикилосова напитница; Античка 

грчка музика: Инструментални фрагмент из Контраполинополиса (од 2. до 1. века п.н.е.); Античка грчка музика: Hymne e Nemesis (2. 

век) 

 

50. Обрада: Банаћанско коло, народна песма 

Слушање и упознавање музике: Банаћанско коло, народна песма 

 

51. Комбиновани: Циц, М. М. Протић 

Слушање и упознавање музике: М. М. Протић, Циц 

 

52. Обрада: Српска уметничка музика – Стеван Христић, Охридска легенда, „Грлица” 

Слушање и упознавање музике: Стеван Христић: Охридска легенда, „Грлица” 

 

53. Обрада: Српска уметничка музика – Љубица Марић, Бранково коло; Праг сна; Вера Миланковић, Сењачка рапсодија 

Слушање и упознавање музике: Љубица Марић: Бранково коло, Праг сна, одломак; 

Вера Миланковић: Сењачка рапсодија, одломак 

 

54. Комбиновани: Народна традиција, Српска уметничка музика – Систематизација 

Слушање и упознавање музике: Традиционална кинеска музика; Nam Myoho Renge Kyo, Песма о лотосовом цвету (The Lotus Sutra); 

Сеикилосова напитница; Античка грчка музика, Инструментални фрагмент из Контраполинополиса (од 2. до 1. века п.н.е.);  

Античка грчка музика, Hymne e Nemesis (2. век); Стеван Христић, Охридска легенда, „Грлица”; Љубица Марић, Бранково коло; Љубица 

Марић, Праг сна, одломак; Вера Миланковић, Сењачка рапсодија, одломак 

 

55. Комбиновани: Јагње моје, Стеван Шрам 

Слушање и упознавање музике: Стеван Шрам: Јагње моје 

 

56. Комбиновани: Пролеће у шуми, песма из Финске 

Слушање и упознавање музике: Пролеће у шуми, песма из Финске 

 

57. Обрада: Светска уметничка музика – Антонио Вивалди, Годишња доба, „Пролеће”; Едвард Григ: Лирски комади, „Пролеће” 

Слушање и упознавање музике: Антонио Вивалди: Годишња доба, „Пролеће”; Едвард Григ: Лирске свите, „Пролеће” 

 

58. Комбиновани: Ми смо деца весела, народна песма 

Слушање и упознавање музике: Ми смо деца весела, народна песма 
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59. Обрада: Светска уметничка музика – Јозеф Хајдн, Гудачки квартет, г-мол, оп. 74, бр. 3, „Коњаник”, 3. став; Лудвиг ван Бетовен: 

Симфонија бр. 6, оп. 68, 1. став; Сонатина Ге-дур, оп. 49, „Менует” 

Слушање и упознавање музике: Јозеф Хајдн: Гудачки квартет, г-мол, оп. 74, бр. 3, „Коњаник”, 3. став; Лудвиг ван Бетовен: Симфонија 

бр. 6, оп. 68, 1. став, одломак; Лудвиг ван Бетовен: Симфонија бр. 6, оп. 68, 1. став, одломак  

 

60. Систематизација: Путовање кроз лествице, Светска уметничка музика 

Слушање и упознавање музике: Јозеф Хајдн, Гудачки квартет, ге-мол, оп. 74, бр. 3, „Коњаник”, 3. став; Лудвиг ван Бетовен, 

Симфонија бр. 6, оп. 68, 1. став; Лудвиг ван Бетовен, Сонатина Ге-дур, оп. 49, „Менует” 

 

61. Обрада: Светска уметничка музика – Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, 1. став; Мала ноћна музика, 3. став 

Слушање и упознавање музике: Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, 1. став, одломак; Волфганг Амадеус Моцарт: Мала 

ноћна музика, 3. став 

 

62. Обрада: Светска уметничка музика – Јоханес Брамс: Симфонија бр. 3, оп. 90, 3. став; Рихард Вагнер: Танхојзер, „На Венерином 

брегу”, 1. чин, друга сцена; Валтер фон дер Фогелвајде: Испод дрвета липе 

Слушање и упознавање музике: Јоханес Брамс: Симфонија бр.3, оп. 90, 3. став, одломак; 

Рихард Вагнер: Танхојзер, „На Венерином брегу”, 1. чин, друга сцена, одломак; 

Валтер фон дер Фогелвајде: Испод дрвета липе, одломак; 

 

63. Обрада: Френк Черчил, Хај-хо 

Слушање и упознавање музике: Френк Черчил: Хај-хо 

 

64. Утврђивање: Френк Черчил, Хај хо 

Слушање и упознавање музике: Френк Черчил: Хај-хо 

 

65. Обрада: Светска уметничка музика –Хауард Шор, Господар прстенова, „Две куле” (Изенгард); Хауард Шор, Господар прстенова, 

„Две куле” (Урук Хаи) 

Слушање и упознавање музике: Хауард Шор: Господар прстенова, „Две куле”, (Изенгард); Хауард Шор: Господар прстенова, „Две 

куле” (Урук Хаи) 

 

66. Комбиновани: Слатка песма, Драгана Михајловић Бокан 

Слушање и упознавање музике: Стеван Стојановић Мокрањац: Пета руковет, „Повела је Јела”, народна песма; Дејан Деспић: Шума 

на киши; Драгана Михајловић Бокан: Слатка песма 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

 

67. Обрада: Светска уметничка музика – Антоњин Дворжак, Хумореска Гес-дур, оп. 101, бр. 7 

Слушање и упознавање музике: Антоњин Дворжак: Хумореска Гес-дур, оп. 101, бр.7 

 

68. Обрада: Светска уметничка музика – Беджих Сметана: Влтава 

Слушање и упознавање музике: Беджих Сметана: Влтава 

 

69. Комбиновани: Круна од нота, Марина Проле, ученица ОШ „Краљ Петар I”, Београд 

Слушање и упознавање музике: Марина Проле, ученица ОШ „Краљ Петар I”, Београд: Круна од нота 

 

70. Обрада: Светска уметничка музика – Модест Мусоргски: Слике са изложбе, „Променада”, „Тиљерије”, „Бидло”, „Балет пилића у 

љусци” 

Слушање и упознавање музике: Модест Мусоргски: Слике са изложбе, „Променада”, „Тиљерије”, „Бидло”, „Балет пилића у љусци”  

 

71. Систематизација – Градиво из свих области петог разреда 

Слушање и упознавање музике: / 

 

72. Припрема за школску приредбу за крај школске године 

 

 

 

1.5. ИСТОРИЈА 

 
           Циљ   изучавања   наставног предмета Историја је  културни  напредак  и  хуманистички  развој   ученика.  Циљ   наставе  

Историје  је  и   да допринесе  разумевању  историјског  простора и  времена   и  историјских  процеса  и  токова ,као  и  развијању  

националног , европског  и  светског  идентитета и  духа  толеранције  код  ученика.  

 
 

 

 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

ИСХОДИ РЕД. БР. 
НАСТАВНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у стању 
да: 
-разликује основне временске одреднице 

(годину, деценију, век, миленијум, еру); 
-лоцира одређену временску одредницу 
на временској ленти; 
-разликује начине рачунања времена у 
прошлости и садашњости; 
-разврста историјске изворе према 
њиховој основној подели; 

-повеже врсте историјских извора са 
установама у којима се чувају (архив, 
музеј, библиотека). 

1. Уводни час УТ -математика 

 
У оквиру наставне теме 

Основи проучавања 
прошлости посебно ће се 
развијати међупредметна 
компетенција - 
Компетенција за 
целоживотно учење. 

 

2. Прошлост О 

3. Време О 

4. Прошлост и време УТ 

   

О
К

Т
О

Б
А

Р
  

ИСХОДИ РЕД. БР. НАСТАВНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у стању 

да: 
-именује периоде прошлости и 
историјске периоде и наведе граничне 
догађаје; 
-наведе главне проналаске и опише 
њихов утицај на начин живота људи у 
праисторији; 

-разликује основне одлике каменог и 
металног доба. 

5. Историја, наука о 

прошлости 

О -биологија 

-географија 

 
У оквиру наставне теме 
Праисторија посебно ће се 
развијати међупредметна 
компетенција - 
Предузимљивост и 

оријентација ка 
предузетништву. 

 

6. Историја, наука о 
прошлости 

С 

7. Основне одлике 
праисторије 

О 

8. Основне одлике 

праисторије 

УТ 

   

 

Н
О

В
Е

М

Б
А

Р
 ИСХОДИ 

РЕД. 

БР. 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 

9. Основна обележја Старога 
истока 

О -географија 
-верска настава 
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-лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и 
државе Старог истока; 
-користећи историјску 
картудоведе у везу особине 
рељефа и климе са настанком 
цивилизација Старог истока; 
-одреди место припадника 

друштвене групе на графичком 
приказу хијерархије заједнице; 
-пореди начин живота 
припадника различитих 
друштвених слојева на Старом 
истоку; 
-наведе најважније одлике 

државног уређења цивилизација 
Старог истока; 
-идентификује основна обележја 
и значај религије у 
цивилизацијама Старог истока; 
-разликује врсте писама 
цивилизација Старог истока; 

-илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа народа 
Старог истока на савремени свет; 
-користећи дату информацију 
или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и 
личност у одговарајући 

миленијум или век; 
-изложи, у усменом или писаном 
облику, историјске догађаје 
исправним хронолошким 
редоследом; 
-прикупи и прикаже податке из 
различитих извора информација 

 -информатика и 
рачунарство 

 
У оквиру наставне теме 
Стари Исток посебно ће се 
развијати међупредметна 
компетенција - Дигитална 
компетенција. 

10. Основна обележја Старога 
истока 

УТ 

11. 

 

Култура народа Старог истока О 

12. Државе, друштво и култура 
народа Старог истока 

УТ 

13. Најстарији период грчке 
историје 

О 
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везаних за одређену историјску 
тему; 
-визуелне и текстуалне 
информације повеже са 
одговарајућим историјским 
периодом или цивилизацијом. 

 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

ИСХОДИ 
РЕД. 

БР. 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 
-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 различитих 
друпггвених слојева у античкој 
Грчкој; 
-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. 

14. Најстарији период грчке 
историје 
 

УТ -географија 
-грађанско васпитање 
 
У оквиру наставне теме 

Античка Грчка посебно ће 
се развијати 
међупредметна 
компетенција - Одговорно 
учешће у демократском 
друштву. 

 

15.  Грчки полиси-Спарта и Атина     О 

16. Грчки полиси-Спарта и Атина 
 

УТ 

17. Праисторија, Стари исток и 
Стара Грчка 

С 
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Ј
А

Н
У

А
Р

 
ИСХОДИ 

РЕД. 

БР. 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 
-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; 
-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. 

18. Грчко-персијски ратови и 
Пелопонески рат 
 

О -географија 
-верска настава 
 

У оквиру наставне теме 
Античка Грчка посебно ће 
се развијати 
међупредметна 
компетенција - Одговорно 
учешће у демократском 
друштву. 

 

19. Грчко-персијски ратови и 
Пелопонески рат 

УТ 

20. Грчка култура (религи 
 
ја, олимпијске игре, митологија) 

О 

   

   

   

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

ИСХОДИ РЕД. 

БР. 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 
-илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа античке 

Грчке и хеленистичког доба на 
савремени свет. 

21. Грчка култура (уметност и 
свакодневни живот) 
 

О -ликовна култура 
 
У оквиру наставне теме 
Античка Грчка посебно ће 
се развијати 

међупредметна 
компетенција - Одговорно 
учешће у демократском 
друштву. 

 

22. Грчка култура УТ 
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М
А

Р
Т

 
ИСХОДИ 

РЕД. 

БР. 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 
-наведе значај и последице 

освајања Александра Великог; 
-илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа античке 
Грчке и хеленистичког доба на 
савремени свет; 
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; 

-користећи дату информацију 
или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и 
личност из историје античког 
Рима у одговарајући миленијум, 
век или деценију. 
 

 
 

23. Хеленистичко доба и његова 
култура 
 

О -географија 
-ликовна култура 
 

У оквиру наставне теме 
Античка Грчка посебно ће 
се развијати 
међупредметна 
компетенција - Одговорно 
учешће у демократском 
друштву. 

 

24. Стара Грчка и хеленизам 
 

С 

25. Постанак Рима О 

26. Постанак Рима УТ 

27. Рим – светска сила старог века О 

   

А
П

Р
И

Л
 

ИСХОДИ РЕД. 

БР. 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 
-лоцира на историјској карти 
простор настанка и ширења 

28. Рим – светска сила старог века 
 

УТ -географија 
 
У оквиру наставне теме 
Антички Рим посебно ће 

 

29. Рим у доба царства О 
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Римске државе; 
-наведе основне разлике између 
античке римске републике и 
царства; 
-разликује узроке од последица 
најзначајнијих догађаја у 
историји античког Рима; 
-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. 

30. Рим у доба царства УТ се развијати 
међупредметна 
компетенција - Рад с 
подацима и 
информацијама. 

   

   

   



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

 

Ј
У

Н
 

ИСХОДИ 
РЕД. 

БР. 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 
-разликује узроке од последица 
најзначајнијих догађаја у 
историји античког Рима; 
-користећи дату информацију 

или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и 
личност из историје античког 
Рима у одговарајући миленијум, 
век или деценију. 

35. Пад Западног римског царства 
 

О -географија 
 
У оквиру наставне теме 
Антички Рим посебно ће 
се развијати 
међупредметна 

компетенција - Рад с 
подацима и 
информацијама. 

 

36. Стари Рим С 

   

   

   

М
А

Ј
 

ИСХОДИ 
РЕД. 

БР. 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ТИП 

ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

На крају месеца ученик ће бити у 
стању да: 

-истражи основна обележја и 
значај религије античког Рима; 
-илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа античког 
Рима на савремени свет; 
-пореди начин живота 

припадника различитих 
друштвених слојева у античком 
Риму; 
-наведе најзначајније последице 
настанка и ширења хришћанства; 
-користећи дату информацију 
или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и 

личност из историје античког 
Рима у одговарајући миленијум, 
век или деценију. 

31. Римска култура О -ликовна култура 
-техника и технологија 

-верска настава 
 
У оквиру наставне теме 
Антички Рим посебно ће 
се развијати 
међупредметна 
компетенција - Рад с 

подацима и 
информацијама. 

 

32. Римска култура 
 

УТ 

33. Хришћанство О 

34. Хришћанство УТ 
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1.6. ГЕОГРАФИЈА 

 
Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Разред: ПЕТИ       

Недељни фонд часова: 1    Годишњи фонд часова: 36 

Планирање урађено у складу са: „Сл. гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 5/90; „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 3/91, 

3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12 /2006, 17/2006, 

1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 и 7/2011 

Циљ наставе географије 

Настава географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и 

њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба  да допринесе стварању реалне и исправне слике 

о свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 

 

Задаци наставе географије 

Настава географије треба да допринесе: 

‒ стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони;  

‒ стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу;  

‒ разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 

‒ развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору 

и времену; 

‒ развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору;  

‒ развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине;  

‒ стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њиховој примени у 

свакодневном животу; 

‒ развијању опште културе и образовања ученика. 
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Оперативни задаци наставе географије 

Ученици треба да: 

‒ упознају предмет проучавања и значај географије као наставног предмета и науке уопште; 

‒ стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима; 

‒ стекну основна знања о Сунчевом систему; 

‒ стекну основна знања о Земљи, њеном постанку, облику и величини; 

‒ стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 

‒ схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед рељефа;  

‒ разумеју антропогене утицаје на рељеф; 

‒ стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 

‒ стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и основним типовима 

климе на Земљи; 

‒ разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 

‒ упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај хидрографских објеката, као и њихове 

одлике;  

‒ схвате значај вода за живот на Земљи; 

‒ упознају биљни  и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и вертикални 

распоред, као и међусобну условљеност и значај; 

‒ упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност њеног очувања, унапређивања и 

заштите; 
‒ се оспособе за коришћење географске литературе, интернета и различитог илустративног материјала у сврху лакшег 

савлађивања наставног градива; 

‒ развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање. 
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Годишњи план рада  

Редни број 

наставне 

теме 

Назив теме 

Број часова 

Обрада Утврђивање Укупно 

1.  ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 1 / 1 

2.  ВАСИОНА 3 2 5 

3.  ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 

2 1 3 

Земљина 

кретања 
2 1 3 

Унутрашња 

грађа и рељеф 

Земље 

7 4 11 

Ваздушни 

омотач Земље 
3 2 5 

Воде на Земљи 3 2 5 

Биљни и 

животињски 

свет на Земљи 

2 1 3 

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 23 13 36 
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Назив наставне 

теме 

Ред.б

р. 

нас. 

јед. 

Назив 

наставне 

јединице 

Т
и

п
 ч

а
с
а

 *
 

О
б
л

и
к

 

р
а
д
а
*
*

 

Наставне методе Наставна средства Иновације Стандарди Исходи  

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

 

 

1. 
Човек и 

географија 
О Ф 

илустративно-демонстративна, 

дијалошка 
уџбеник / ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 

ВАСИОНА 

2. 

Васиона, 

галаксијa, 

Млечни пут, 

звезде, 

сазвежђа 

О Ф 
илустративно-демонстративна, 

дијалошка 
уџбеник 

Мултимедијална 

настава 
ГЕ 2.2.1. 

Разликовање појмова васиона, галаксија, 

Млечни пут, Сунчев систем, Земља. 

3. 
Сунчев 

систем 
О Ф 

илустративно-демонстративна, 

дијалошка 
уџбеник 

Мултимедијална 

настава 

ГЕ 2.1.3., 

ГЕ 1.2.1. 

 

Објаснити и приказати структуру Сунчевог 

система и положаја Земље у њему. 

4. 

Васиона и 

Сунчев 

систем  

У Ф, Г илустративно-демонстративна уџбеник / 

ГЕ 2.1.3., 

ГЕ 1.2.1. 

 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 

 

ВАСИОНА 

 

 

 

5. 
Месец, Месечеве мене, 

астероиди, комете, метеори 
О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.2., 

ГЕ 3.2.1 

 

Разликовати небеска тела и навести њихове 

карактеристике. 

Одредити положај Месеца у односу на Земљу и 

именовати месечеве мене. 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

6. Месец, Месечеве мене, 

астероиди, комете, метеори 
У И дијалошка уџбеник / ГЕ 2.1.3., 

ГЕ 1.2.1. 

 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

7. Облик и димензије Земље О Ф 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 2.1.3., 

ГЕ 1.2.1. 

 

Помоћу глобуса описати облик Земље и 

навести доказе о њеном облику. 

Помоћу карте описати распоред копна и воде 

на Земљи и навести називе континената и 

океана. 

8. Структура површине Земље  О Ф 
илустративно-

демонстративна 
уџбеник 

Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2., 

ГЕ 3.2.2. 

 

Примерима објаснити деловање Земљине теже 

на географски омотач. 
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Назив 

наставне 

теме 

Ред.б

р. 

нас. 

јед. 

Назив наставне јединице 

Т
и

п
 ч

а
с
а

 *
 

О
б
л

и
к

 

р
а
д
а
*
*

 

Наставне методе 
Наставна 

средства 
Иновације Стандарди Исходи  

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

9. Облик Земље и структура њене 

површине 

У Ф тест / / 
ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 

10. 
Ротација Земље и последица 

ротације 
О Ф 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.2., 

ГЕ 3.2.1 

 

Разликовати и објаснити Земљина кретања и 

њихове последице. 

Повезати смер ротације са сменом обданице и 

ноћи. 

Повезати нагнутост Земљине осе са 
различитом осветљеношћу површине Земље. 

 

11. 
Револуција Земље и последице 

револуције 
О Ф 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.2., 

ГЕ 3.2.1. 

 

 

Повезати револуцију Земље са сменом 

годишњих доба на северној и јужној полулопти 
и појавом топлотних појасева. 

12. Земљина кретања У Ф, И илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник / 
ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 
 

Назив 

наставне 

теме 

Ред.б

р. 

нас. 

јед. 

Назив наставне јединице 

Т
и

п
 ч

а
с
а
 

*
 

О
б
л

и
к

 

р
а
д
а
*
*

 
Наставне методе 

Наставна 

средства 
Иновације Стандарди Исходи  

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

13. 
Постанак и унутрашња грађа 

Земље 
О Ф 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2. 

 

Разликовати деловање унутрашњих сила (сила 

Земљине теже, унутрашња топлота Земље). 

Разликовати основне омотаче унутрашње 

грађе Земље. 

14. Литосферне плоче О Ф, И 
илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2. 

 

Помоћу карте и цртежа описати начине и 

последице кретања литосферних плоча. 

 

15.  
Постанак и унутрашња грађа 

Земље 
У Ф дијалошка / / ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

16. Вулканизам и земљотреси О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2. 

 

 

Разликовати елементе земљотреса и  навести 

трусне зоне у свету и у Србији. 

Навести поступке који се  предузимају за време 
земљотреса. 

Описати елементе вулкана,  процес вулканске 

ерупције и њене последице. 
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Назив 

наставне 

теме 

Ред.б

р. 

нас. 

јед. 

Назив наставне јединице 

Т
и

п
 ч

а
с
а

 *
 

О
б
л

и
к

 

р
а
д
а
*
*

 

Наставне методе 
Наставна 

средства 
Иновације Стандарди Исходи  

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

17. Стене О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Помоћу фотографија или узорка стена 

разликовати основне врсте стена, описати 

њихов настанак и навести примере за њихово 

коришћење. 

18. 
Вулканизам, земљотреси и стене У Ф тест / / 

ГЕ 2.1.3. 
Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 
19. Постанак рељефа О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Помоћу карте, цртежа и мултимедија објаснити 

настанак планина и низија и разликовати 

надморску и релативну висину. 

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

20.  Постанак рељефа У Ф дијалошка / / ГЕ 2.1.3. 
Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 

21. 
Обликовање рељефа дејством 

спољашњих сила 
О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

 

Навести спољашње силе Земље и облике који 

настају њиховим деловањем. 

Објаснити процес ерозије и акумулације. 

 
22. 

Обликовање рељефа дејством 

спољашњих сила 
О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Навести спољашње силе Земље и облике који 

настају њиховим деловањем. 

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

23. Спољашње силе У Ф дијалошка / / 
ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 
24. Атмосфера О Ф 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Објаснити појам и  структуру атмосфере. 
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25. Време и клима О Ф 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Наводи временске промене које се дешавају у 

тропосфери (ветрови, падавине, облаци, 

загревање ваздуха, ваздушни притисак, 

инсолација). 

Разликује појам времена од појма климе. 

Наводи климатске елементе и чиниоце и 

основне типове климе. 

Графички представља и чита климатске 

елементе (климадијаграм) користећи ИКТ. 

 

26. Атмосфера У Ф, И дијалошка / / 
ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

27. Човек и клима О Ф, Г 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

 

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). 

28. Атмосфера У Ф тест / / 
ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење и 

истраживање. 

 

29. Светско море О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Уочава и разликује на географској карти океане, 

мора, заливе и мореузе. 

Наводи и описује својства морске воде. 

30. Воде на копну О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Наводи и описује елементе реке (извор, ушће, 

различити падови на речном току). 

Разликује речну мрежу и речни систем. 

Разликује типове језерских басена према начину 

њиховог постанка. 

ПЛАНЕТ

А ЗЕМЉА 
31. Светско море и воде на копну У Ф дијалошка / / 

ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско 

учење и истраживање. 
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32. Човек и вода О Ф, Г 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Наводи узроке настанка поплава и бујица и 

објашњава последице њиховог дејства. 

Наводи поступке које ће предузети за време 

поплаве и након ње. 

Наводи примере утицаја човека на загађивање 

вода и предвиђа последице таквог понашања. 

33. Хидросфера У Ф тест / / 
ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско 

учење и истраживање. 

 

34. 
Биљни и животињски свет на 

Земљи 
О Ф, И 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Помоћу карте повезује климатске услове са 

распрострањеношћу живог света на Земљи. 

Наводи природне зоне и карактеристичан 

живи свет у њима. 

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

35. 
Угроженост и заштита живог 

света 
О Ф, Г 

илустративно-

демонстративна, 

дијалошка 

уџбеник 
Мултимедијална 

настава 

ГЕ 1.2.3., 

ГЕ 2.2.2, 

ГЕ 2.1.3. 

Описује утицај човека на изумирање одређених 

биљних и животињских врста. 

Наводи примере за заштиту живог света на 

Земљи. 

36. Систематизација градива У Ф дијалошка / / 
ГЕ 2.1.3. 

Оспособљавање за самостално и тимско учење 

и истраживање. 

 

* ТИП ЧАСА: О (обрада новог градива), У (утврђивање, обнављање, увежбавање) 

** ОБЛИК РАДА: Ф (фронтални), И (индивидуални), Г (групни рад, рад у паровима)                 

*** НАПОМЕНА: место реализације уколико одступа од уобичајеног, евалуација и друге специфичности конкретног часа по потреби 
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1.7. МАТЕМАТИКА 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                                              РАЗРЕД: ПЕТИ                                    НАСТАВНИК:   Рајчић Иван 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

16 5 11 3       14 21 35 

 

 2. 

 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

 13 6        10 9 19 

 

3. 

 

УГАО     12 6     7 11 18 

 

4. 

 

РАЗЛОМЦИ    13 2 4 10 3 17 8 25 32 57 

 

5. 

 

ОСНА 

СИМЕТРИЈА 
      7 8   5 8 13 

 

УКУПНО 

 

16 18 17 16 14 10 17 11 17 8 60 84 144 

 

 

Р. 

БР. 

 

 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ 

 
1. 
 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 

Ученик развија: 

 компетенције за 

целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 
подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну 

једначину или неједначину (у скупу природних бројева); 

 реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, 
линеарну једначину или неједначину (у скупу природних бројева); 

 примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама; 

 разликује просте и сложене бројеве и растави број на просте чиниоце; 

 одреди и примени НЗС и НЗД: 

 изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава 
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одговарајуће скуповне ознаке, 

 правилно користи речи и, или, не, сваки у математичко-логичком смислу. 

 

2. 
 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ 

Ученик развија: 

 компетенције за 
целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 

подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 анализира односе датих геометријских 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. 

 
3. 
 

УГАО Ученик развија: 

 компетенције за 

целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 
подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 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). 
 

 
4. 
 

РАЗЛОМЦИ Ученик развија: 

 компетенције за 
целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 
подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише, упореди и представи на бројевној полуправој разломке у оба 
записа и преводи их из једног записа у други запис; 

 одреди месну вредност цифре у запису децималног броја; 

 заокружи број и процени грешку заокруживања; 

 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. 
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5. 
 

ОСНА 
СИМЕТРИЈА 

Ученик развија: 

 компетенције за 
целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 

подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије; 

 симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи 
геометријски прибор; 

 конструише симетралу дужи и симетралу угла и примењује њихова својства; 

 конструише праву која је нормална на дату праву или је паралелна датој правој. 

 

Стандардни постигнућа ученика 
БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

МА.1.1.1. прочита и запише различите врсте 
бројева (природне, целе, 
рационалне). 

  

МА.1.1.2. преведе децимални запис броја у 
разломак и обратно. 

  

МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог 
записа, помажући се сликом кад је 
то потребно. 

МА.2.1.1. упореди по величини бројеве записане 
у различитим облицима. 

 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог записа, 
помажући се сликом када је то 
потребно (у случају сабирања и 
одузимања разломака само са истим 
имениоцем); рачуна на пример 1/5 од 

n, где је n дати природан број. 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну 
вредност и апсолутну вредност броја; 
израчуна вредност једноставнијег 
израза са више рачунских операција 
различитог приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са бројевима 

истог записа.  

МА.3.1.1. одреди вредност 
сложенијег бројевног 
израза. 
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АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик врши формалне операције које су 

редуциране и зависе од интерпретације 

и уме да: 

Ученик је рачунске операције довео до 

солидног степена увежбаности и уме да: 

Ученик је постигао висок степен 

увежбаности извођења операција уз истицање 

својстава која се примењују и уме да: 

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у 

којима се непозната појављује 

само у једном члану. 

МА.2.2.1. реши линеарне једначине и системе 

линеарних једначина са две 

непознате. 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне 

једначине и неједначине и системе 

линеарних једначина са две 

непознате. 

МА.1.2.2. израчуна степен датог броја и 

зна основне операције са 

степенима. 

МА.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је 

квадратни корен. 

МА.3.2.2. користи особине степена и 

квадратног корена. 

МА.1.2.3. сабира, одузима и множи 

мономе. 

МА.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да 

помножи два бинома и да квадрира 

бином. 

МА.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику 

квадрата и квадратног бинома; 

увежбано трансформише алгебарске 

изразе и своди их на 

најједноставнији облик. 

МА.1.2.4. одреди вредност функције дате МА.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна 

функцију y = ax и графички 

МА.3.2.4. разликује директно и обрнуто 

пропорционалне величине и то 

МА.1.1.5. дели са остатком једноцифреним 
бројем и зна када је један број дељив 
другим бројем. 

МА.2.1.3. примени основна правила дељивости са 
2, 3, 5, 9 и декадним јединицама. 

МА.3.1.2. оперише са појмом 
дељивости у 
проблемским 
ситуацијама. 

МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне 
изразе са њима помажући се 
визуелним представама. 

МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама. 

МА.3.1.3. користи бројеве и 
бројевне изразе у реалним 
ситуацијама. 
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таблицом или формулом. интерпретира њена својства; везује за та 

својства појам директне 

пропорционалности и одређује 

непознати члан пропорције. 

изражава одговарајућим записом; зна 

линеарну функцију и графички 

интерпретира њена својства. 

 МА.2.2.5. користи једначине у једноставним 

текстуалним задацима. 

МА.3.2.5. користи једначине, неједначине и 

системе једначина решавајући и 

сложеније текстуалне задатке. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

МА.1.3.1. влада појмовима: дуж, 

полуправа, права, раван и 

угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме 

да их нацрта користећи 

прибор); разликује неке врсте 

углова и паралелне и 

нормалне праве. 

МА.2.3.1. одреди суплементне и 

комплементне углове, 

упoредне и унакрсне углове; 

рачуна са њима ако су 

изражени у целим степенима. 

МА.3.3.1. рачуна са угловима, укључујући и 

претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и 

нормалних правих и укључујући 

углове на трансверзали. 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, 

четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их 

нацрта користећи прибор); 

разликује основне врсте 

троуглова, зна основне 

елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница 

у троуглу, збир углова у 

троуглу и четвороуглу; решава 

задатке користећи Питагорину 

теорему. 

МА.3.3.2. користи основна својства троугла, 

четвороугла, паралелограма и трапеза; 

рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији 

задатка; уме да их конструише. 
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троугла, квадрата и 

правоугаоника на основу 

елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку; 

уме да израчуна непознату 

страницу правоуглог троугла 

примењујући Питагорину 

теорему. 

МА.1.3.3. влада појмовима: круг и 

кружна линија (издваја 

њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме 

да их нацрта користећи 

прибор); уме да израчуна 

обим и површину круга датог 

полупречника. 

МА.2.3.3. користи формуле за обим и 

површину круга и кружног 

прстена. 

МА.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, 

рачуна површину исечка, као и дужину 

лука. 

МА.1.3.4. влада појмовима: коцка и 

квадар (уочава њихове 

моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове 

основне елементе и рачуна 

њихову површину и 

запремину). 

МА.2.3.4. влада појмовима: призма и 

пирамида; рачуна њихову 

површину и запремину када су 

неопходни елементи 

непосредно дати у задатку. 

МА.3.3.4. израчуна површину и запремину призме 

и пирамиде, укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису непосредно 

дати. 

МА.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак 

и лопта (уочава њихове 

моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове 

основне елементе). 

МА.2.3.5. израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте 

када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку. 

МА.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, 

купе и лопте, укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису непосредно 

дати. 
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МА.1.3.6. интуитивно схвата појам 

подударних фигура 

(кретањем до поклапања). 

МА.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и 

одреди осу симетрије; користи 

подударност и везује је са 

карактеристичним својствима 

фигура (нпр. паралелност и 

једнакост страница 

паралелограма). 

МА.3.3.6. примени подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако разна 

својства геометријских објеката. 

 

МЕРЕЊЕ 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, 

запремине, масе, времена и углова. 

  

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и 

времена у мање. 

MA.2.4.1. пореди величине које су изражене 

различитим мерним јединицама за 

дужину и масу. 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима. 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца. MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу 

валуту правилно постављајући 

одговарајућу пропорцију. 

 

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу 

мерну јединицу; заокружује 

величине исказане датом мером. 

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном 

вредношћу. 

MA.3.4.2. процени и заокружи дате податке и рачуна 

са таквим приближним вредностима; 

изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 

динар,       1 cm, 1 g). 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

 

1.8. БИОЛОГИЈА 

 
Наставни предмет:  БИОЛОГИЈА 

Разред:  5.      

Недељни фонд часова: 2     Годишњи фонд часова: 72 

Планирање урађено у складу са: „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2017. године. 

Циљ наставе: 

Циљ наставе биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије 

одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.  

Годишњи план рада БИОЛОГИЈА 5. РАЗРЕД  

Редни 
број Наставна тема 

Број часова по теми у месецу Укупно 
  

IX   X     XI    XII    I    II    III    IV   V   VI   

1. Порекло и разноврсност живота 8 9 9 8 4 
     

38 

2. Јединство грађе и функције као основа живота 
    

3 4 5 
   

12 

3. Наслеђивање и еволуција 
      

3 3 
  

6 

4. Живот у екосистему 
       

5 3 
 

8 

5. Човек и здравље  
        

4 4 8 

Укупно часова  8 9 9 8 7 4 8 8 7 4 72 
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Преглед броја и типова часова по наставним темама 
Р

е
д
н

и
 б

р
о

ј 

н
а
с
т
а
в

н
е
 

т
е
м

е 
Назив теме 

Препоручен број часова 

О
б

р
ад

а 

П
о

н
ав

љ
ањ

е 
 

У
тв

р
ђ
и

в
ањ

е 

П
р

ак
ти

ч
н

е 

в
еж

б
е 

П
р

о
је

к
ат

 и
 

д
р

. 
ти

п
о

в
и

 

ч
ас

о
в
а 

С
и

ст
ем

ат
и

за

-ц
и

ја
 

У
к

у
п

н
о
 

1. Порекло и разноврсност живота 17 9 6 5 1 38 

2. Јединство грађе и функција као основ живота  6 3 2 - 1 12 

3. Наслеђивање и еволуција  2 2 1 - 1 6 

4. Живот у екосистему 3 1 1 2 1 8 

5. Човек и здравље 4 1 1 1 1 8 

Прво полугодиште 19 10 6 5 1 41 

Друго полугодиште 13 5 6 3 4 31 

Укупно   32 15 12 8 5 72 

 

настав
на 

тема 

ИСХОДИ 

Ученик ће бити у стању 

да: 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 

НАСТАВНА И 

ПОМОЋНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

(на којима се 

ради) 

П
о
р
ек

л
о

 и
 р

а
зн

о
в
р
с
н

о
ст

 

ж
и

в
о
та

 

1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури 

и води рачуна о  

безбедности током рада 
2. групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама 

5. једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте 

које посматра и истражује и 

означава кључне детаље 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу резултата 

Увод у свет биологије 
Живо или не? 
Биологија – људско знање о 
живом свету 
Особине живих бића – преглед 
Жива бића у супермаркету – 

пројекат 
Биологија. Жива бића и њихове 
особине. 
Ћелија – основна грађа. 

уџбеник, иницијални 
тест , хамер папир, 
стикери, радни листић, 
биозагонетке, рачунар, 
пројектор, видео 
материјал, наставни 

листићи, одабрани 
плакати, модели, 
природни материјал, 
лабораторијска опрема, 
теренска опрема, 
мултимедијални 
уџбеник, укрштеница, 
картице – особине 

живих бића, листићи са 

Свет око нас; 
Природа и 
друштво; 
Историја; 
Техника и 
технологија; 

Ликовна 
култура; 
Хемија; 
Домаћинство; 
Физичко и 
здравствено 
васпитање 
Информатика и 

рачунарство; 

Компетенција за 
учење 
Рад да подацима и 
информацијама 
Комуникација 
Сарадња 

Решавање проблема 
Дигитална 
комептенција 
Естетичка 
компетенција 
Предузимљивост 
 

 

БИ.1.1.1. 
БИ.1.1.3. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.3. 
БИ.2.6.1.  
БИ.3.6.2. 

БИ.1.2.1. 
БИ.1.2.2. 
БИ.1.2.3. 
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процену и 
самопроцену, 
фломатери, хамер 
папири, маказе, модели 
геометријских тела из 
математике, кокошије 
јаје, плод лимуна или 
наранџе 

Математика 
П

о
р
ек

л
о
 и

 р
а
зн

о
в
р

сн
о

ст
 ж

и
в
о

та
 

1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури 

и води рачуна о  

безбедности током рада 

5.једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте 

које посматра и истражује и 

означава кључне детаље 

9. користи доступну ИКТ и 
другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу резултата 

 

 

Посматрамо ћелије 
Раст и деоба ћелија. 
Једноћелијски и вишећелијски 
организми. 

Ћелијска грађа 
Грађа и функција су повезане и 
међусобно зависне. 
Жива бића и њихове особине. 
Ћелија. Повезаност грађе и 
функције. 
Исхрана. 
Смањимо бацање хране 

Дисање 
Корен биљке и квасац дишу 

уџбеник, табла, научни 
метод-подлога, научни 
метод-картице, маказе, 
лепак, плод поморанџе, 

пинцепа, скалпел, 
сахатно стакло (или 
петри-шоља), лењир, 
ручна лупа, чаша, 
кашичица, шећер, 
фотографије изабраних 
биљака и животиња, 
наставни листић, 

рачунар и пројектор, 
мултимедијални 
уџбеник, наставни 
листић-тест, 
евалуациони листић, 
постер плакати или 
PowerPoint  

презентације група, 
листићи за процену и 
самопроцену, 
штоперица, квасац у 
праху (или још боље 
свеж), вода, мало 
шећера, пластична  

флаша, кашика, левак, 
гумени балон , гумица 
за тегле, 6 саксијских 

Математика; 
Хемија; 
Ликовна 
култура;  

Географија; 
Природа и 
друштво; 
Домаћинство; 
Информатика; 
Физичко и 
здравствено 
васпитање;  

Српски језик 

Компетенција за 
учење 
Комуникација 
Сарадња 

Дигитална 
компетенција 
Естетичка 
комептенција 
Рад са подацима и 
информацијама 
Предузимљивост 
Одговоран однос 

према околини 
Решавање проблема 
 
 
 
 
 

 
 
 

БИ.1.2.1. 
БИ.1.2.2. 
БИ.1.6.3. 
БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.1. 
БИ.1.6.1.  
БИ.2.6.1. 
БИ.2.2.3. 
БИ.2.2.2.  
БИ.1.2.4.  
БИ.2.1.2. 
БИ.3.1.1. 

БИ.1.1.1. 
БИ.2.2.4. 
БИ. 2.6.1. 
БИ.3.6.2.  
БИ.2.6.2. 
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биљака или 6 бусена 
проклијалих семена 
штенице, стикери 

П
о
р
ек

л
о
 и

 

р
аз

н
о
в
р
сн

о
ст

 

ж
и

в
о
та

 1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури 

и води рачуна о  

безбедности током рада 

2. групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама 

3. одабира макро-
морфолошки видљиве 

особине важне за 

класификацију живих бића 

5. једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте 

Бесполно размножавање 
биљака 
Вегетативним размножавањем 
до лепшег школског окружења 
Особине живих бића – раст и 

развиће 
Како расте корен? 
Особине живих бића – 
променљивост и прилагођавање 
Размножавање, наслеђивање, 
раст, развиће, осетљивост, 
променљивост и прилагођавање 

уџбеник, природни 
материјал, саксије, 
земља, лопатице, 
рукавице, џакови, 
наставни листићи – 

картице, фотографије 
ученика из различитих 
периода живота, 
мултимедијални 
уџбеник, рачунар и 
пројектор, наставни 
листић, семена, земља, 

Чувари природе; 
Физичко и 
здравствено 
васпитање; 
Грађанско 

васпитање;  
Физика 
 

Компетенција за 

учење 

Комуникација 

Сарадња 

Предузимљивост 

Одговор однос 

према околини 

Естетичка 

комептенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

БИ.1.3.2.  
БИ.1.6.3. 
БИ 2.6.3. 
БИ 1.1.1. 
БИ 1.3.3. 

БИ.2.6.1.  
БИ.2.6.2. 
БИ 3.6.1. 
БИ 1.3.1. 
БИ 1.3.3. 
БИ 2.3.3. 
БИ 2.3.4. 

П
о

р
ек

л
о

 и
 р

а
зн

о
в
р

сн
о

ст
 ж

и
в
о

та
 1. истражује особине 

живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о  

безбедности током рада 

4. идентификује основне 

прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, 

укључујући и основне 

односе исхране и 

распрострањење 

9. користи доступну ИКТ и 
другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата 

 

 

Излучивање 
Исхрана, дисање и излучивање 
Осетљивост, одговори на 

промене и одржање сталности у 
телу 
Покретљивост и кретање 
Покретљивост биљака 
Интеракције са околином 
Осетљивост, покретљивост и 
прилагођавање. Интеракције са 

околином. 
Особине живих бића – 
размножавање и наслеђивање 

уџбеник, табла, 
наставни листићи, 
вода, кухињска со (око 

10 кашичица), 5 
пластичних чаша од 
око 2 dl, кашичица, 
рачунар и пројектор, 
подлога за игру, 
картице са именима 
врста, намирнице 

различитог укуса, 
намирнице и предмети 
различитог мириса, 
повез за очи, 
кашичице, наставни 
листићи, радови 
ученика, асоцијација, 
семена, земља, чаше, 

кутија, маказе, лепило, 
вода, фолија, наставни 
листић-тест, 
евалуациони листић 

Географија; 
Физика; 
Природа и 

друштво; 
Српски језик 

Компетенција за 
учење 
Комуникација 

Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална 
компетенција 
Естетичка 
компетенција 

Предузимљивост 
Решавање проблема 
 
 

БИ.1.1.1 
БИ.2.2.3. 
БИ.2.2.4. 

БИ.2.6.1. 
БИ.1.6.3. 
БИ.2.6.3. 
БИ.2.6.2. 
БИ.2.1.2. 
БИ.3.2.3. 
БИ.1.2.4.  

БИ.1.4.1. 
БИ.2.4.1. 
БИ 1.3.2. 
БИ.1.2.1. 
БИ.3.6.1. 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

које посматра и истражује и 
означава кључне детаље 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата 

Особине живих бића – 
заједничко порекло 
Стабло живота 

кутија од цд-а, вода, 
лењир, лепљива трака, 
плакати, маказе, лепак, 
бојице, мапе ума 

Дигитална 

компетенција 
Решање проблема 

БИ.3.3.3. 
БИ.1.1.4. 
БИ 1.1.3. 

БИ 2.1.3. 

П
о

р
ек

л
о

 и
 р

а
зн

о
в
р

сн
о

ст
 

ж
и

в
о

та
 1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури 

и води рачуна о  

безбедности током рада 

2. групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама 

3. одабира макро-

морфолошки видљиве 

особине важне за 

класификацију живих бића 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата 

Разноврсност и класификација 
живих бића 
Како класификујемо жива бића 
Заједничко 
порекло.Разноврсност и 
класификација. 
Порекло и разноврсност живота 

уџбеник, табла, 
картице, наставни 
листићи, природни 
материјал, рачунар, 
пројектор, видео 
материјали, картице са 
сликама и именима 
врста, лепљива трака, 

наставни листићи – 
тест, евалуациони 
листић,  фотографије, 
картице, стикери 
(црвени и зелени) 
 
 

Математика; 
Географија; 
Природа и 
друштво; 
Техника и 
технологија 

Компетенција за 

учење 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Одговоран однос 

према околини 

 

БИ.1.1.3.  
БИ.1.1.4. 
БИ.2.1.3. 
БИ.1.2.3. 
БИ.2.2.3. 
БИ.2.3.6. 
БИ.2.4.7.  
БИ.1.4.1. 

БИ.2.1.2. 
БИ.2.4.1. 
БИ.3.1.1. 
 

Је
д
и

н
ст

в
о
 г

р
ађ

е 
и

 

ф
у
н

к
ц

и
је

 к
ао

 о
сн

о
в
 

ж
и

в
о
та

 1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури 

и води рачуна о  

безбедности током рада 

2. групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама 

4. идентификује основне 
прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, 

укључујући и основне  

односе исхране и 

распрострањење 

5. једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте 

које посматра и истражује и 

Жива бића у свом окружењу 
Прилагођености живих бића на 
услове средине 
Животна средина и 
прилагођености на њу 
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означава кључне детаље 
9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата 

Је
д
и

н
ст

во
 г

р
ађ

е 
и

 ф
у

н
кц

и
је

 к
ао

 о
сн

о
в
 ж

и
во

та
 

1. истражује особине 

живих бића по познатој 
процедури и води рачуна о  

безбедности током рада 

2. групише жива бића 

према њиховим 

заједничким особинама 

4. идентификује основне 

прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, 

укључујући и основне 

односе исхране и 

распрострањење. 

5. једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте 

које посматра и истражује 

и означава кључне детаље 

9. користи доступну ИКТ и 
другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата 

Живот у шумским заједницама 
Живот у травним заједницама 
Живот на копну 
Живот у стајаћим водама 

уџбеник, табла, 
наставни листићи, 
рачунар и пројектор, 
фотографије, 
PowerPoint 
презентација 

Ликовна култура 
Природа и 
друштво 
Географија 
Физика 

Компетенција за 
учење 
Комуникација 
Естетичка 
компетенција 
Одговоран однос 
према околини 

Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална 
компетенција 
 

БИ.1.4.2.  
БИ.1.4.4. 
БИ.2.4.1.  
БИ.2.1.2. 

Је
д

и
н

ст
в
о

 г
р

ађ
е 

и
 

ф
у

н
к
ц

и
је

 к
ао

 о
сн

о
в
 

ж
и

в
о

та
 1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури и 
води рачуна о  

безбедности током рада 

2. групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама 

4. идентификује основне 

прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, 

укључујући и основне односе 

Живот у текућим водама 

Живот у води 

Бирам своје станиште 

Живот у m2 

Жива бића и њихово 

окружење 

 

уџбеник, табла, 

наставни листићи, 

рачунар и пројектор, 

фотографије, 

PowerPoint 

презентација, кутија, 

картонске преграде, 

петри посуда, сува и 

влажна земља, трава, 

камење, песак, суво 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

Географија 

Физика 

Математика 

Компетенција за 

учење 

Комуникација 

Сарадња 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према околини 

Предузимљивост 

Рад са подацима и 

БИ.1.4.2.  

БИ.1.4.4.  
БИ.2.4.1.  

БИ.2.1.2. 

БИ 1.3.1.   

БИ 1.3.2. 

БИ 1.3.3.   

БИ 2.3.1. 

БИ 2.3.5.  

БИ 2.3.3. 
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исхране и распрострањење. 
5. једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте 

које посматра и истражује и 

означава кључне детаље 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 

резултата 

лишће, кишна глиста, 

дрвени рам повшине 

1m2, 4 дрвена кочића, 

канап, ручна лупа, 

пинцета, посуда, 

свеска, оловка, 

наставни листићи – 

тест, евалуациони 

листић, картице, 

лењир, кројачки 

метар, флип-чарт или 

хамер папир 

информацијама 

Решавање 

проблема 

 

БИ 2.3.4 

БИ 2.3.5.  

БИ 1.6.1. 
БИ 1.6.2.  

БИ.1.6.3. 
БИ.2.6.1.  
БИ.2.6.3.  
БИ.2.6.2. 

 

Н
ас

л
еђ

и
ва

њ
е 

и
 е

в
о
л
у
ц

и
ја

 

1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури и 

води рачуна о  

безбедности током рада 

6. прикупља податке о 

варијабилности организама 

унутар једне врсте, табеларно 
и графички их представља и 

изводи једноставне закључке 

7. разликује наследне 

особине и особине које су 

резултат деловања средине, 

на моделима из свакодневног 

живота. 

8. поставља једноставне 

претпоставке, огледом 

испитује утицај срединских 

фактора на ненаследне 

особине живих бића и 

критички сагледава 

резултате. 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 
резултата 

Полно и бесполно 
размножавање, наслеђивање 
особина. 
Разноликост – варијабилност. 
Варијабилност особина у нашем 

одељењу 
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Н
ас

л
еђ

и
ва

њ
е 

и
 е

в
о
л
у
ц

и
ја

 

1. истражује особине живих 
бића по познатој процедури и 

води рачуна о  

безбедности током рада 

6. прикупља податке о 

варијабилности организама 

унутар једне врсте, табеларно 

и графички их представља и 

изводи једноставне закључке 

7. разликује наследне 

особине и особине које су 

резултат деловања средине, 

на моделима из свакодневног 

живота. 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 

резултата 

Варијабилност у природи 
Размножавање, наслеђивање и 
варијабилност 

уџбеник, природни 
материјал – љуштурице 
пужева, наставни 
листић, лењир, 
картице, фотографије, 
бојице, клупко канапа, 
фотографије биљака и 
животиња, лепљива 

трака, теренска 
бележница, оловка, 
фотоапарат или 
телефон са камером, 
ручна лупа, а ако је 
могуће и двоглед, 
листићи за процену, 

анкета 

Математика; 
Физичко и 
здравствено 
васпитање; 
Природа и 
друштво; Чувари 
природе 

Компетенција за 
учење 
Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Одговор однос према 
околини 

Дигитална 
компетенција 
Предузимљивост 
Естетичка 
компетенција 
 

БИ.2.6.1.  
БИ.2.6.2. 
БИ.1.6.1. 
БИ.1.4.3. 
БИ.1.4.4.  
БИ.2.4.3. 
БИ.1.6.3. 
БИ.2.4.3.  

БИ. 2.6.1. 
БИ.3.6.2. 
БИ.2.4.4. 

 

Ж
и

во
т 

у
 е

ко
си

ст
ем

у
 10. Доводи у везу промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) 

са губитком разноврсности 

живих бића на Земљи. 
11. Прави разлику између 

одговорног и неодговорног 

односа према живим бићима  

13. Илуструје примерима 

деловање људи на животну  

средину и процењује 

последице таквих дејстава. 

у  непосредном окружењу. 
9. користи доступну ИКТ и  

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 

резултата 

Разноврсност живих бића 
У природи је све повезано 
Утицај човека на природу 
Шта ми можемо да урадимо за 
природу 

Разноврсност живог света – 
богатство живота на њиви и у 
шуми 
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Ж
и

во
т 

у
 е

ко
си

ст
ем

у
 

12. Предлаже акције бриге о 
биљкама и животињама у 

непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује са 

осталим учесницима и 

решава конфликте на 

ненасилан начин. 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 

резултата 

Чувам животну средину свог 
краја 
Разноврсност у природи и 
утицај човека 

уџбеник, листић – 
пројектни образац, 
пројектни план, 
наставни листићи – 
тест, евалуациони 
листић, наставини 
листићи (картице и 
подлоге), правила 

дебатовања, амбалаже 
од пића (флаширана 
вода, воћни сок, 
газирано пиће, 
енергетско пиће, 
чоколадно млеко, 
ледени чај), флипчарт 

папир, материјали које 
су за дебату 
припремили тимови 
ученика 

Физичко и 

здравствено 

васпитање; 

Математика; 

Природа и 

друштво; 

Компетенција за 
учење 
Комуникација 
Сарадња 
Одговоран однос 
према околини 
Дигитална 
компетенција 

Предузимљивост 
Одговорно учешће 
Решавање проблема 
Рад са подацима и 
информацијама 
Естетичка 
компетенција 

Одговоран однос 
према здрављу 

БИ.2.6.1. 
БИ.3.6.1.  
БИ.3.6.2. 
БИ.1.5.3 
БИ.2.6.2. 
БИ.3.5.4.  
БИ.3.6.2. 
БИ.1.5.3. 

БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2. 

Ч
о

ве
к
 и

 з
д
р

ав
љ

е 

1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури и 

води рачуна о  

безбедности током рада 

14. Идентификује елементе 

здравог начина живота и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене животне 

навике и избегава ризична 

понашања. 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 

резултата 

Здраве навике – храна и пиће 
Здраве навике – дневни ритам, 

спавање и рекреација 
Буди здрав, почни од доброг 
плана 
Вода – најздравије пиће 

Ч
о

в
ек

 и
 з

д
р

ав
љ

е
 

1. истражује особине живих 

бића по познатој процедури и 

води рачуна о  

безбедности током рада 

14. Идентификује елементе 

здравог начина живота и у 
односу на њих уме да 

процени сопствене животне 

навике и избегава ризична 

понашања. 

9. користи доступну ИКТ и 

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 

резултата 

Изазови одрастања – пубертет и 
репродуктивно здравље 
Изазови одрастања – опасне 
навике 
Човек и здравље 

Систематизација градива и 
закључивањ оцена 

уџбеник, наставни 
листић, папири у боји 
(црвени, жути, зелени), 
стикери у две боје, 
лепљива трака, листови 

блока бр. 5, лепљиве 
цедуљице, ученички 
извештаји о плану 
здравих навика, 
рачунар/таблет/мобилн
и телефон, Kahoot квиз 
или PowerPoint квиз 

Физичко и 

здравствено 

васпитање; 

Информатика и 

рачунарство 

 

Компетенција за 

учење 

Комуникација 

Сарадња 

Одговоран однос 

према здрављу 

Дигитална 

компетенција 

БИ.1.5.3. 
БИ.2.5.3.  
БИ.2.5.4. 
БИ.3.5.5. 
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1.9. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 
ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                                     РАЗРЕД: ПЕТИ                        НАСТАВНИК: Будимир Богичевић 

 
ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  
ОБРАДА 

УТВРЂИ-
ВАЊЕ/ВЕЖБА 

 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 
1. 
 

ЖИВОТНО И РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

6          5 1 6 

 
 2. 

 

САОБРАЋАЈ 2 10 2        2 12 14 

 
3. 
 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

  6 8 2      2 14 16 

 
4. 
 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 

    4 6 6    7 9 16 

 

5. 
 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

      2 6 8 4 1 19 20 

 
УКУПНО 

 

8 10 8 8 6 6 8 6 8 6 17 55 72 
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Р. БР. 

 

 
ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
 

ИСХОДИ 

 
1. 

 

ЖИВОТНО И РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

 Компетенција за 

целоживотно 
учење 

 Комуникација 

 Решавање 

проблема 

 Рад с подацима и 
информацијама 

Ученик ће бити у стању да: 

 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 технологије. 

 организује радно окружење у кабинету. 

 правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у животном и 

радном окружењу. 
 

 
2. 

 

САОБРАЋАЈ  Компетенција за 

целоживотно 
учење 

 Комуникација 

 Решавање 

проблема 

 Рад с подацима и 
информацијама 

Ученик ће бити у стању да: 

 класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени, 

 наводи професије у подручју рада саобраћаја, 

 направи везу између савременог 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, 

 користи заштитну опрему за управљање бициклом и дечијим возилима. 
 

3. 
 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

 Компетенција за 
целоживотно 
учење 

 Комуникација 

Ученик ће бити у стању да: 

 самостално црта скицом и техничким цртежом једноставнији предмет, 

 преноси податке између ИКТ уређаја, 

 користи текст процесор за креирање докумената, 
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 Решавање 
проблема 

 Рад с подацима и 
информацијама 

 Дигитална 

компетенција 

 примењује основне поступке обраде дигиталне слике на рачунару, 

 користи програм за обраду текста за креирање документа са графичким 

елементима, 
 представи идеје и планове за акције које предузима користећи савремену 

информационо-комуникациону технологију и софтвер, 

 користи интернет сервисе за претрагу и приступање онлајн ресурсима. 
 

4. 

 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 

 Компетенција за 

целоживотно 
учење 

 Комуникација 

 Решавање 

проблема 

 Рад с подацима и 
информацијама 

 Дигитална 
компетенција 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 повезује својства природних материјала са применом, 

 објасни технологије прераде и обраде дрвета и коже, 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 управљања отпадом, 
 самостално израђује једноставан модел, 

 самостално проналази информације потребне за израду предмета/модела 

користећи ИКТ и интернет сервисе. 
 

5. 

 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

 Компетенција за 

целоживотно 
учење 

 Комуникација 

 Решавање 

проблема 

 Рад с подацима и 
информацијама 

 Дигитална 
компетенција 

 Сарадња  
 

Ученик ће бити у стању да: 

 самостално проналази информације потребне за израду предмета/модела 

користећи ИКТ уређаје и Интернет сервисе, 

 одабира материјале и алате за израду предмета/модела, 

 мери, обележава и оцртава предмет/модел, 

 ручно израђује једноставан предмет/модел користећи папир и/или дрво, 
текстил, кожу и одговарајуће технике, поступке и алате, 

 користи текст процесор за креирање докумената 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 остваривања циљева укључујући оквирну 
процену трошкова, 

 активно учествује у раду пара или мале групе у складу са својом улогом и 
показује поштовање према сарадницима, 

 пружи помоћ у раду другим ученицима, 

 процењује остварен резултат и развија предлог унапређења. 
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1.10. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

 
ГОДИШЊИ ФОНД:72+54 

 
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. 

 
 

  
НЕДЕЉНИ ФОНД  ЧАСОВА ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА 

1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 
     1.1.настава физичког и здрав.васпитања 

2 72 

2. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
     2.1.активности у природи 

     2.2.слободне активности(секције) 

     2.3.корективно-педагошки рад 

     2.4. школска и друга такмичења 

1,5 54 

 

 

 

 

 

Наставни  садржај Број  часова Број  часова обраде 
Број  часова 

увежбавања 
Број  часова провере 

Број  часова 

понављања 

Атлетика 16 6 6 4  

Спортска гимнастика 16 5 7 4  

Рукомет 16 6 6 4  

Ритмика и плес 4 2 1 1  

Стони тенис 12 4 6 2  

Тестирања и мерења 8 / / 8  

      

                              УКУПНО 
72 23 26 23  
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1. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

 

OБЛАСТ/ТЕМА Исходи Садржаји 

Атлетика Комб.и користи достигнути ниво усвојене технике кретања у 

спорту и свакодневном животу,доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским дисциплинама 

Техника истрајног трчања,истрајно трчање-припрема за крос,техника 

спринтерског трчања,тех.високог и ниског старта,скок у вис,бацање 

лоптице од200гр.и кугле. 

Спортска 

гимнастика 

Одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитимкретањима,изводи ротације тела,користи 

елементе гимнастике у свакодневном животним ситуацијама 

и игри 

Вежбе на тлу,прескоци и скокови,вежбе у упору,вежбе у вису,ниска 

греда 

Рукомет-кошарка 

Користи елементе технике у игри,примењује основна 

правила,учествује на унутародељенским такмичењима 

основни елементи технике и правила,вођење лопте,хватања и 

додавања лопте,шутирања,финтирања,принципи индивидуалне 

одбране,спортски полигон 

Плес и ритмика 

Изводи кретања и вежбе и кратке саставе уз музичку 

пратњу,игра народно коло,изводи кретања у различитом 

ритму,изводи основне елементе плеса из народне традиције 

Покрети уз  ритам и музичку пратњу,ритмићка вежба без 

реквизита,скокови кроз вијачу,народно коло“моравац“,основни 

кораци друштвених плесова 

Стони тенис 
Користи у свакодневном животу,извиди карактеристична 

кретања,учествује на такмичењима 
Техника форхенда,бекхенда,сервиса,игра дубла,зна правила игре 

 

Наставни  

садржаји 

Број 

часова 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Активности наставника у васпитно –образовном 

раду 

Активности ученика у 

васпитно-образовном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

атлетика 16 Кондиција,издржљивост,снага,брзина Дискусија,објашњавање,приказивање,такмичење,мерења Ходање,трчање,вежбање,мерења Физичка 

везбања 

Спортска 

гимнастика 

16 Одзава равнотежу,развој снаге,ради 

елементе карактеристичне за 

гимнастику 

Приказивање,објашњавање,такмичења Ставови,кретања,упори,издржаји  Физичка 

везбања 

Рукомет/кошарка 16 Брзина,издржљивист,прецизност Такмичења,дискусија Техника спортске 

игре,правила,трчања,шутирања 

Физичка 

вежбања 

Плес и ритмика 4 Покрети  уз музичку пратњу Показивање,објашњавање Игра уз ритам и музичку пратњу Физичка 

везбања 

Стонитенис 12 Карактеристична 

кретања,издржљивист 

Прикативање,објашњавање,такмичењ, Кретања,вежбања Физичка 

вежбања 

Тестирања и 

мерења 

8 Брзина,снага,издржљивист Тестирања,мерења,приказивања,дискусија Трчања,везбања,упор , Физичка 

вежба 
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ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Наставни  садражај 
Број  

часова 
Обукa  

Увежба- 

вањe  
Проверa  

Технике 

оцењивања  

ученичких 

постигнућа 

Исходи 

Мали фудбал 18 7 11 / вежба 
Примењује основ,на правилаигре,примењује у свакодневном 
животу,такмичи се 

Атлетика 9 / 9 / __//__ 
Комбинује и користи достигнути ниво усвојене технике кретања 

у свакодневном  животу 

Спортска 

гимнастика 
9 2 7 / ___//___ 

Одрзава стабилну и динамичку равнотежу,изводи ротације 

тела,користи елементе гимнастике у свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

Плес и ритмика 9 5 4 / ___//___ 

Изводи кретања,вежбе и кратке саставе уз музочку 

пратњу,кретања у различитом ритму,зна основне кораке плеса 

народне традиције 

Стонитенис 9 4 5 / 
___//___ Примењује основна правила игре,користи у свакодневном 

животу 

        18                       36 

  

УКУПНО ОФА 54 

 

 

1.11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 
Наставни предмет: Информатика и рачунарство                                                     Разред: Пети      

Недељни фонд часова: 1     Годишњи фонд часова: 36 

Планирање урађено у складу са: „Сл. гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 5/90; „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 3/91, 

3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 

1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011 и 6/2017 
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Циљ наставе: 

Оспособљавање ученика за: 

‒ управљање информацијама,  

‒ безбедну комуникацију у дигиталном окружењу,  

‒ производњу дигиталних садржаја, 

‒ креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија 

брзо мења. 

Годишњи план рада  

Редни број 

наставне 

теме 

Назив теме 

Број часова 

Обрада Утврђивање Вежба Комбиновани 
Провера 

знања 
Укупно 

I ИКТ 1 1 - 6 1 9 

II 
Дигитална 

писменост 
3 2  -  5 

III Рачунарство 2 5 3 5 1 16 

IV 
Пројектна 

настава 
2  4   6 

Прво полугодиште 5 2 2 6 1 16 

Друго полугодиште 3 6 5 5 1 20 

Укупно   8 8 7 11 2 36 
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Ред

ни 

број 

часа 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставна јединица Тип часа 
Исходи 

(Ученик уме да...) 

1. 

I 

Увод у информатику и 
рачунарство 

обрада 

... наведе примену информатике и рачунарства у савременом 

животу 

... именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја  

2. 
Организација података на 
рачунару 

обрада ‒ вежба 

... сачува и организује податке 

... прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

... прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

... разликује основне типове датотека 

3. 
Рад са текстуалним 
документима 

обрада ‒ вежба 
... креира текстуални документ и примени основне акције едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички) 

4. 
Форматирање текстуалног 
документа 

утврђивање 

5. 
Коришћење рачунара за рад са 
дигиталним сликама 

обрада ‒ вежба 
... креира дигиталну слику и примени основне акције едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички) 

6. Тест провера знања  

7. 
Репродуковање и снимање 
аудио и видео материјала 

обрада ‒ вежба 
... примењује алатке за снимање и репродукцију аудио и видео записа 
... правилно користи ИКТ уређаје 

8. Мултимедијалне презентације обрада ‒ вежба 
... креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције 
едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 

9. Мултимедијалне презентације 
утврђивање ‒  

вежба 
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10. 

II 

Одговорно и безбедно 
коришћење технологија 

обрада 

... спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на 
интернету 
... разуме значај ауторских права  
... реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију у 
коришћењу ИКТ уређаја 
... рационално управља временом које проводи у раду са технологијом и 
на интернету 

11. 
Утицај технологије на 
здравље 

обрада 

... препознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу са 
својим здрављем 
... доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту 
животне средине 

12. 
Подаци и информације на 
интернету 

обрада 
... приступа интернету, самостално претражује, проналази информације у 
дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај 
... информацијама на интернету приступи критички 

13. 
Правила понашања на 
интернету 

утврђивање 

... разликује безбедно од небезбедног, као и пожељно од непожељног 
понашања на интернету 
... реагује исправно када дође у контакт са непримереним садржајем или 
са непознатим особама путем интернета 

14. 

IV 

Планирање пројекта 
 

обрада 
... сарађује с осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и 
обради материјала у вези са темом, формулацији и представљању 
резултата и закључака 

15. 
Израда пројекта 

 
вежба 

...одабира и примењује технике и алатке у складу са фазама реализације 
пројекта 

16. 
Евалуација пројекта и 
закључивање оцена 

вежба 

... 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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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Ред

ни 

број 

часа 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставна јединица Тип часа 
Исходи 

(Ученик уме да...) 

17. II Дигитална писменост утврђивање ... користи технологију одговорно и на сигуран начин 

18. 

III 

Увод у програмирање обрада ... наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

19. Блоковско програмирање обрада ‒ вежба ... сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 

20. Рад у Скречу (окружење) обрада ... објасни сценарио и алгоритам пројекта 

21. Рад у Скречу (блокови) утврђивање ... сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 

22. Програми линијске структуре обрада ‒ вежба 
... креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

23. Програми линијске структуре утврђивање 

24. 
Примена математичких 

формула у програмирању 
вежба 

... користи математичке операторе за израчунавања 

... 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” 

25. 
Исправљање грешака у 
програму 

утврђивање 
... анализира и дискутује програм,  проналази и отклања грешке у 
програму 

26. Програми линијске структуре вежба 
... креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

27. Програми линијске структуре провера знања  

28. 
Програми са понављањем 
наредби 

обрада ‒ вежба 

... креира једноставан рачунарски програм који укључује понављање 
наредби и/или гранање у визуелном окружењу 

29. 
Програми са понављањем 

наредби 
утврђивање 

30. 
Програми разгранате 
структуре 

обрада ‒ вежба 

31. 
Програми разгранате 
структуре 

утврђивање 
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32. 
Програми разгранате 
структуре 

вежба 

33. Алгоритми аритметике обрада ‒ вежба 
... зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с остатком, 
Еуклидов алгоритам) и интерпретира их алгоритамски 

34. 

IV 

Планирање пројекта обрада 
... сарађује с осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и 
обради материјала у вези са темом, формулацији и представљању 
резултата и закључака 

35. Израда пројекта вежба 
... одабира и примењује технике и алатке у складу са фазама реализације 
пројекта 

36. 
Евалуација пројекта и 
закључивање оцена 

вежба 

... 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 

 

2. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

2.1. ВЕРСКА НАСТАВА  -  православни  катихизис (веронаука) 
Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да 

ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се 

хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата св е 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се како на 

информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се 

сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 
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- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу 

равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;  

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог 

односа према Богу, људима и природи. 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности у 

 образовно 

 васпитном раду 

Основни 

облици  

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1. Припрема света за долазак Сина Божијег у свет 
Први човек је прекинуо с' Богом и на тај начин је осудио себе и 

сњву творевину на смрт;  

Бог није одустао од свог шплана да створени свет живи вечни, 

иако је први човек одбио да има заједницу с' Богом; 

Бог је променио начин остварења тог плана, али не и сам план да 

се преко човека оствари јединство Бога и створене природе; 

Једини начин да се то оствари у новонасталим условима када су 

сви људи самим рођењем постајали смртни и зато нису могли да 

буду посредници између света и Бога јесте да Бог постане човек.   

4 

Препричавање библиске 

историје од пада Адама до 

позива аврама да напусти 

родитељски дом и пође за 

Богом 

Индивидуални 

фронтални 

да уоче да Бог није одустао  од 

остварења свог првобитног 

плана о свету, који се огледа у 

сједињењу свих створених бића 

са Богом преко човека 

2. Стари завет између Бога и света кроз изабрани народ 
избор Аврама и његових потомака као почетак цркве, тајне 
Христове; 

историја жртвовања Исака од стране Аврама као праслика 

страдања Божијег Сина за спасење света; 

старозаветни догађаји и пророчка сведочанства о рођењу, 

страдању и васкрсењу Сина Божијег као човека за спасење света. 

5 
Препричавање библиске 

историје везане за Аврама 

Индивидуални 

фронтални 

да уоче да су грех и зло у свету 

последица погрешног 

изражавања човекове слободе 

да уоче да Бог поштује  човекову 

слободу, али да не одустаје да 

свет доведе у вечно постојање 
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3. Аврам, родоначелник јеврејског народа, праслика Христа 
као главе цркве 
обрезање као израз заједништва Аврама и његових потомака с 

Богом као праслика крштења у Христу;  

Сваки који се роди од смртног човека Адама рађа се за смрт, а 

сваки рођен од Христа Сина Божијег рађа се за живот; 

разлика између јеврејског народа и старозаветне цркве од 

незнабожачких народа као праслика разлике између Христове 

цркве и осталог света; 

Људски напори у циљу проналажења спасења од смрти мимо 

остварења личне заједнице с Богом који је личност и који се 

открива у старозаветној цркви. 

12 

 

Препричавање библиске 

историје везане за Аврама 

Индивидуални  

фронтални 

да изграде свест да Бод воли 

човека и свет и да их никад не 

напушта, али вечни живот 

зависи од слободе човека и 

његове заједнице са Богом 

4. Мојсијев закон као припрема и водич ка Христу  
циљ давања закона људима јесте да се покаже да је слобода 

човекова избор између Бога и природе и да од тога избора зависи 

постојање или непостојање човека; 

кроз старозаветни закон се открива Христос, тј. Тајна Христова 

као заједница слободе Бога и човека; 

погрешно схватање закона као да је он довољан за спасење; 

спасење света је у оваплоћењу Сина Божијег као човека а не у 

испуњењу закона  

10 

Читање делова из Старог 

Завета и тумачење из 

перспективе новозаветних 

догађаја и указивање да он 

има смисао у односу човека 

према Богу и другом човеку 

Индивидуални  

фронтални 

да развије свест да Бог није 

одустао од првобитног циља 

због кога је створио свет, а то је 

да се свет сједини с Њим 

посредством човека и да тако 

живи вечно 

5. Старозаветни мотиви у православној иконографији 
православна иконографјиа показује јединство старозаветне и 

новозаветне цркве; 

спасење света и људи ће бити на крају историје кад Христос 

поново дође у сили и слави и кад васкрсну сви људи у Христу, а 

природа се преобрази из смртне у бесмртну. 

5 

 

Описивање и објашњење 

икона Старог Завета и 

јединства старозаветне и 

новозаветне Цркве кроз иконе 

 

 

Индивидуални  

фронтални 

да развије способност уочавања 

сличности у структури 

страозаветне и новозаветне 

цркве 

 

 

2.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ и задаци  

Општи циљ предмета 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће  у животу школе и локалне заједнице, проширивање знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

Задаци предмета 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз 

праксу; 

-упознавање школских правила и процедура 
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- разумевање функционисања органа управљања школе и  стручних тела; 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

-развијање комуникацијских вештина неопходних  за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења;  

- обучавање техникама групног рада; 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања. 

 

Редни 

број 
Наставна тема Број часова 

1 Упознавање основних елемената програма 6 

2 Сагледавање услова школског живота 4 

3 Избор проблема на коме ће севрадити 1 

4 Сакупљање података о изабраном проблему 8 

5 Активизам и партиципација – план акције 12 

6 Јавна презентација плана акције 1 

7 Осврт на научено -евалуација 4 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

уобразовно-

васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1.Упознавање основних 

елемената програма 
6 

-разговарају, 

-цртају, 

-дискутују, 

-изводе закључке 

-радионичарска, 

-симулацијска 

-интерактивна , 

-игровна 

-размена мишљења о заједничким     очекивањима, потребама, захтевима и 

тешкоћама везаним за остваривање програма грађансклог васпитања                                                

-омогућавање слободе изражавања мишљења и ставова, 

-оспособљавање за активно и одговорно учешће у животу и раду школе и 

друштва, 

-проширивање практичних знања о демократији, њеним принципима и 

вредностима, 

-схватање међусобне повезаности права, дужности, правила и закона, 

-обучавање техникама групног рада- група - тим 

2. Сагледавање услова 

школског живота 
4 

Разговарају, 

-износе сопствене идеје 

и мишљење, 

-читају штампане 

изворе, 

-симулирају 

Радионичарска, 

-интерактивна, 

-истраживачка, 

-тимска, 

-мале групе, 

-игра улога 

-слободно изражавање, 

-упознавање школских правила и процедура 

-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе, 

-развијање комуникацијских вештина, 

-упознавање и вођење ученика са и кроз демократске процедуре 

одлучивања како би дошли до заједничког решења  проблема за које се 

залажу 
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3. Избор проблема на 

коме ће се радити 
1 

Разговарају, 
-цртају, 

 пишу, 

-изводе закључке, 

-бирају 

-радионичарска, 
-групна, 

-тимска 

-слободно, демократсо  изражавање сопствених идеја, 
-слободно аргументовање ставова и идеја 

4. Сакупљање података о 

изабраном проблему 
8 

Истражују, 

-прикупљају податке, 

-интервјуишу, 
-фотографишу, 

-пишу, 

-дискутују, 

анализрају, 

-изводе закључке 

-радионичарска, 

-тиски рад, 

-истраживачки 
рад, 

-групни, 

-интерактивна ,      

улоге, 

-симулативна 

-подстицање ученика  да креативно и дивергентно мисле о могућим 

начинима за постизање њихових циљева, 

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, 
аргументовање ставова и изражавање мишљења, 

-припремање ученика за различите ситуације са којима се раније нису 

суочавали, као што су разговори са представницима школе, локалне 

средине итд. 

5. Активизам и 

партиципација-План 

акције 

12 

-разговарају, 
-илуструју, 

-класификују податкле, 

-дискутују, 

-пишу, 

-размењују мишљења, 

-играју улоге, 

-бирају, 

-трагају за заједничким 

ставовима и доносе 

закључке 

-радионичарска, 
-интерактивна, 

-игровна, 

-улоге, 

-тимски рад, 

-кооперативни 

рад, 

-'' мозгалица'', 

-групна дискусија 

-да науче не шта да мисле, него како да мисле 
-да активно и самостално учествују у свим активностима, 

-да разумеју суштину тимског рада-чија је специфичност подела улога међу 

члановима тима, тако да свако обавља само одређени вид активности, а сви 

заједно доприносе решењу проблема на коме тим ради, 

-боље разумевање нових и непознатих ситуација  и за ублажавање страха 

од непознатог, као ометајућег фактора у различитим приликама јавног 

наступа. 

6. Јавна презентација 

плана акције 

1 Презентују, 

-одговарају  на питања, 

-бране своје ставове,- 

-изводе закључке 

Симулативна, 

Самосталан рад 

-упознавање свих структура школе, родитеља, са оствареним резултатима 

програма 

7. Осврт на научено -

евалуација 
4 

Разговарају, 

-процењују, 

-закључују 

-интерактивна, 

демонстративна, 

-игровна 

-развијање споеобности процењивања и критичког мишљења о свом раду, 

раду групе и тима 
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2.3. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Наставни предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Разред: ПЕТИ 

Уџбеник: PRIMA PLUS A1.1 , издавачка кућа Дата Статус 

Циљ наставе немачког језика у 5. разреду је развијање способности учења немачког језика и овладавање комуникативним вештинама. 

Кроз наставу немачког језика ученик богати себе и стиче свест о значењу немачког језика и културе али и свог језика и културе, 

развијајући радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима немачког језичког подручја. Развија се 

позитиван став ученика према другом језику и култури а тиме и његови хуманистички ставови.  

На крају петог разреда ученик треба да: 

 разуме изразе наставника везане за рад на часу 

 разуме кратка излагања која садрже језичку грађу обрађену у 5.разреду 

 користи уобичајене изразе учтивости, молби, захвалности  

 поставља питања и даје одговоре у основној комуникацији на часу 

 представља себе, своје другове, описује ситуацију, слику, предмет 

 интерпретира кратке песме у вези са обрађеном тематиком 

 савлада технике читања, правила ортографије 

 да разуме глобално и селективно непознати текст од познате грађе 

 да зна да напише кратку поруку, кратке реченице на основу слике или по диктату а из обрађене грађе. 

Културолошки елементи учења немачког језика јесу да ученик упознаје називе земаља немачког говорног подручја, изглед земаља, 

главне градове, типичне производе , славне личности, навике, типична јела, пића, важне празнике. 

Теме и ситуације;  

 ја и моја породица 

 ја и моји другови 

 моја школа 

 исхрана 

 моји хобији 

 празници 

Комуникативне функције; 

 представљање себе и других, поздрављање 

 идентификација објеката, особа идр. 

 Постављање питања и давања одговора 
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 Изражавање молби, допадања, недопадања 

 Именовање активности 

 Изражавање припадања 

 

Садржаји програма: 

Реченица: проста, упитна, одречна, заповедна, ред речи у реченици  

Именице: једнина, множина; 

Члан: одређен, неодређен 

Заменице: личне, показне, упитне 

Бројеви 

Глаголска група:  

Време: презент, футур исказан презентом;  

Модални глаголи,  

Прилози, предлози, везници. 

Корелација са другим предметима: енглески, географија, историја, математика, музичка култура. 

Начин остваривања програма 

Наставне методе: Дијалошка, илустративна ,интерактивна 

Облици рада: Фронтални, у паровима, групни  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:                                                                       ДОПУНСКА НАСТАВА: 

 

           1.Vorstellung 

1. Vorstellung                                                                                  2.Zahlen 

2. Zahlen                                                                                         3.Haben/sein 

3. Haben/sein                                                                                  4.Bestimmte Artikel  

4. Bestimmte Artikel                                                                       5.Unbestimmte Artikel  

5. Unbestimmte Artikel                                                                  6.Aussprache 

6. Aussprache                                                                                 7.Präsens 

7. Präsens                                                                                       8.Schwache Verben 

8. Schwache Verben                                                                      9.Leseverstehen 

9. Leseverstehen                                                                          10.Hörverstehen 

10. Hörverstehen                                                                           11.Sprechen 

11. Sprechen                                                                                  12.Schreiben 

12. Schreiben 
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БРОЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

(Комуникатвине 
фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј 

ч
а
с
о
в

а
 п

о
 

т
е
м

и
 

О
б
р

а
д
а

 

О
с
т
а
л

и
 

т
и

п
о
в

и
 

По завршеној теми/области ученици су у стању да у 

усменој и писменој комуникацији: 

Ученици у усменоји писменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

1. Neu hier 
Поздрављање и 

представљање себе; 

тражење и давање 

основних 

информација о себи; 

изражавање 

допадања и 
недопадања;   

- разумеју краће текстове који се односе на 

представљање и тражење/давање информација личне 

природе 

- поздраве и отпоздраве, представе себе користећи 

једноставна језичка средства 

-  поставе и одговоре на једноставна питања личне 

природе   

- разуме и реагује на једноставне исказе, који се односе 
на изражавање допадања/недопадања  

- да кажу шта воле/не воле 

- попуњавају формулар са основним информацијама о 

себи 

- напишу кратак текст о себи 

-разумеју и примењују правила учтиве комуникације 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке 

структуре Wie heißt du?Wie geht's dir/Ihnen? Woher 

kommst du?/ Wo wohnst du?/ Was magst du? 

 - Презент глагола kommen, wohnen, machen, heißen, 

mögen, sein у облицима за ich, du, Sie 

- Упитне речи: wie, wo, woher.  

- мелодију реченице 

  
 

9 3,5 5,5 

Корелација  
Грађанско васпитање, српски језик 

Стандарди 

постигнућа 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7  1.1.10. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.19.  1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

Начин праћења Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања. 

2. Meine Klasse 
Тражење и давање 

основних 

информација о себи и 

другима; описивање 

предмета;  

изражавање шта 

изражавање 

допадања и 

недопадања;   

- питају за број телефона 

- користе бројеве до 100 да би исказали број телефона и 

старост 

-  представе друге 

- питају и кажу шта воле / не воле 

- именују школски прибор 

- именују школске предмете и изнесу став о њима 

- разумеју кратку презентацију на тему 

- направе кратку презентацију на тему 

- уочавају сличности и разлике у изгледу школског 

простора у земљи циљне културе и код нас 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке 

структуре Wie ist deine Handynummer? Was ist das? Wie 

heißt das auf Deutsch? Mathe ist super! Magst du...?  

 - Презент глагола у свим лицима 

- Одређени члан der, die, das у номинативу 

- Неодређени члан: ein, eine, ein у номинативу 

- Присвојни члан: mein, dein у номинативу 

- Акцентовање речи  

- Мелодија реченице / питања 

  

 

11 4 7 

Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик  

Стандарди 

постигнућа 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.17. 1.1.19.  1.1.20. 1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
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3. Tiere 
Тражење и давање 

основних 

информација о себи 

идругима; 

описивање  

карактеристика 
живих бића; 

изражавање 

допадања и 

недопадања;   

- именују животиње 

- разумеју једноставнији опис животиња 

- опишу карактеристике животиње користећи 

једноставна језичка средства 

- преносе исказе у трећем лицу 

- разумеју текст на тему животиња 

- користе множину именица у описивању животиња 
- разумеју постављена питања на тему животиња 

- поставе и одговоре на афирмативна питања на тему 

животиња 

- разумеју кратку презентацију на тему омиљене 

животиње 

- направе кратку презентацију на тему омиљене 

животиње 

- уочавају сличности и разлике у односу према кућним 

љубимцима 

 

 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке 

структуре: Ich habe... Mein Lieblingstier ist... Hast du ein 

Haustier? Was ist dein Lieblingstier? Woher kommt...? 

- Одређени члан der, die, das у акузативу 

- Неодређени члан: ein, eine, ein у акузативу 

- Негација: kein  у акузативу 

- Изговор кратких и дугих вокала 
- Постављање питања и одговора са ja и nein 

- множину именица 

  

 

9 3,5 5,5 

Корелација  
Грађанско васпитање, српски 

Стандарди 

постигнућа 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15.   1.1.21.  1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

Начин праћења Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања. 

Начин праћења Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања. 

4. Mein Tag 
Исказивање 

хронолошког 

врмена; описивање 

догађаја у 

садашњости;  

изражавање 

допадања / 

недопадања; 

описивање 
карактеристика 

предмета; 

- разумеју једноставна обавештења о хронолошком времену 

- траже и дају једноставна обавештења о хронолошком 

времену 

- опишу дневни / недељни распоред  активности 

- говоре о школским предметима 

- разумеју текст на тему 

- напишу текст на тему 

- разумеју презентацију на тему 

- направе презентацију на тему 

- размењују информације на тему 
- уоче карактеристике живота у шкоки – наставних и 

ваннаставних активности  

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке 

структуре Wie viel Uhr ist es? Wann beginnt der 

Unterricht? Um wie viel Uhr kommst du nach Hause? 

Mein Lieblingsfach ist... Geschichte ist nicht so toll. 

- Исказивање шта воле / не воле  

- Временске прилоге 

- Временске предлоге 

- Вођење дијалога на тему 

  

 

12 3,5 8,5 
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5. Hobbys 
Тражење и давање 

информација о себи 

и другима; Позив и 

реаговање на позив 

за учешће у 

заједничкој 

активности; 

изражавање молби;  

- разумеју краће текстове на тему 

- питају и дају информације у вези са темом 

- разумеју једноставније предлоге и одговоре на њих 

- упуте једноставан предлог 

- пруже одговарајући изговор или оправдање 

- договоре састанак са другом / другарицом 

- кажу шта знају / не знају 

- разумеју једноставна питања којима се тражи 

дозволаи питају за дозволу 

- разумеју и тумаче статистику 

- размењују информације на тему 

- уочавају сличности и разлике у интересовањима 

својих вршњака у земљи циљне културе и код нас 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке 

структуре Was machst du gerne? Kommst du mit? Ich 

habe keine Zeit. Kannst du ...? 

 - Употребу неправилних глагола, глагола са 

раздвојним префиксима и глагола können 

- Употребу глагола können 

- Ред речи у реченици 

- Вокал ö 

- Вођење дијалога на тему 

  

 

9 3,5 5,5 

Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик 

Стандарди 

постигнућа 
1.1.2. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15. 1.1.16.  1.1.17.  1.1.21.  1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   

Начин праћења Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања. 

 

6. Meine Familie 
Описивање 

карактеристика 

живих бића; 

исказивање 
просторних односа; 

изражавање 

припадања и 

поседовања;  

- разумеју једноставан опис особа 

- описују особе користећи једноставна језичка средства 

- разумеју једноставна питања која се односе на тему и 

одговарају на њих 

- разумеју обавештења о простору 
- дају обавештења о продтору 

- разумеју и формулишу једноставне изразе који се 

односе на поседовање и припадност 

- разумеју текст на тему  

- разговарају на тему  

- напишу текст на тему  

- размењују информације на тему 

- упознају се са породичним односима у земљи циљне 

културе 

- Изразе и речи које се односе на тему: Das ist meine 

Familie.  Das ist mein / meine Opa / Oma... 

 -  Изражавање на тему 

- Занимања у мушком / женском роду: der Lehrer / die 

Lehrerin 
- Разговор о омиљеним занимањима 

- Употребу присвојног члана у номинативу: mein / 

meine; dein / deine... 

- Употребу прилога за место: vorne, hinten, rechts, links 

- Вођење дијалога на тему 

  

 

12 3,5 8,5 

Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик 

Стандарди 

постигнућа 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15. 1.1.16.  1.1.17.  1.1.21.  1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   
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Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик 

Стандарди 

постигнућа 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15.  1.1.17.  1.1.19.  1.1.21.  1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   

Начин праћења Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања. 

 
7. Was kostet das 
Изражавање 

количине, бројева и 

цена; исказивање 

жеља; изражавање 

мишљења;   

- разумеју  једноставне изразе који се односе на 

количини нечега 

- питају и кажу колико нечега има  

- на једноставан начин затраже артикле 

- питају и кажу колико нешто кошта 

- разумеју жеље и реагују на њих 

- размене једноставне исказе у вези са својим и туђим 

жељама 

- саопште шта они или неко други жели 

- разумеју и формулишу једноставне исказе којима се 

тражи мишљење 

- упознају се са валутом немачког говорног подручја 

 
 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке 

структуре Ich möchte.../Ich hätte gern... Was kostet...? Das 

ist aber teuer. Wie viel Taschengeld bekommst du? Ich 

finde das... 

 - Разговор на тему 

- Исказивање жеља 

- Употребу неправилних глагола 

- Употребу модалног глагола möchten 

- Ред речи у реченици 

- Изговор дифтонга ei, au, eu 

- Различите технике читања 

  

 

10 3 7 

Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик 

Стандарди 
постигнућа 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.9.  1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.16.  1.1.17.  1.1.18.  1.1.21.  
1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   

Начин праћења Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања. 

 

Укупан број часова: 72 За обраду: 31 За остале типове часова: 41 
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Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н А  Т Е М А / О Б Л А С Т  
Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

6.  

7. 

 

LEKTION 1 – NEU HIER 

LEKTION 2 – MEINE KLASSE 

LEKTION 3 - TIERE 

LEKTION 4 – MEIN TAG 

LEKTION 5 – HOBBYS 

LEKTION 6 – MEINE FAMILIE 

LEKTION 7 – WAS KOSTET DAS 

 

 

9 

11 

9 

12 

9 

12 

10 

 

 

 

 

      4 

5 

4 

5 

5 

5 

3 

 

 

 

 

5 

6 

5 

7 

4 

7 

7 

 

 

 

 У к у п н о  72 31 41 
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3. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

  
3.1. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

Циљ и задаци 

Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да , кроз упознавање с 

начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености . Ученици 

би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту  "другог", да 

би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости . 

Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота , као што су 

односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност историјским процесима 

и догађајима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота 

у прошлости Србије, Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и 

упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик 

живи. Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да 

формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију 

критички однос према њој. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Оперативни задаци: 

разумевање појма свакодневни живот; разумевање појма прошлост; 

разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 

усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости; 

идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција); упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова 

функција); идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад; разумевање значаја игре у развоју појединца и 

друштва; упознавање са свакодневним животом људи у праисторији; упознавање са свакодневним животом народа Старог 

истока; упознавање са свакодневним животом старих Грка; упознавање са свакодневним животом старих Римљана; подстицање 

ученика на самостални истраживачки рад; развијање способности повезивања знања из различитих области; подстицање креативности. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 

Прошлост (појам прошлости). 

Време (хронологија, оријентација у времену). Значај проучавања прошлости. 

Појам свакодневног живота (односи у породици, исхрана, становање, одевање, школовање, лечење, производња, забава, разлика 

између политичке историје и историје свакодневног живота...). 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само владарима, војсковођама и државницима, већ и 

обичним људима, којима се можемо приближити једино истраживањем њихове свакодневице). 

ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ 

Појам и феномен игре (место и улога игре у развоју појединца и друштва). Играчке (врсте и значај). 

Дечје игре у садашњости (карактеристике и функције). 
Дечје игре у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије). Традиционалне игре у Србији (Жмурке, Скакање у 

џаковима, Труле кобиле, Јањине, 

Ћушкање, Клис или Пинцике, Потезање конопца, Бацање камена с рамена, Рвање, Ходање на штулама, Дери-

гаће, Сардине, Мотање, Тутумиш, Штапоња, Шуге, Радибаба, Цар говедар, Јелечкиње, барјачкиње, Дајем ти 

талир, Елем, белем, цедило, Стари чика, Газда и пчеле, Пошто, секо, млеко, Коларићу, панићу, Ринге, ринге, раја...). 

Играчке у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије). Дечје игре и игре одраслих (сличности и разлике). 

Олимпијске игре у античкој Грчкој (основ спортских игара савременог доба). 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ 

Свакодневни живот људи у праисторији 

Свакодневни живот праисторијских заједница (археолошки локалитети, утицај појаве риболова, земљорадње, сточарства и 

коришћења метала на промене у свакодневном животу). 

Начин исхране и одевања у праисторији (врсте хране, њена припрема и чување, одевни материјали, алатке...). 

Становање у праисторији (насеља и стамбени објекти: пећине, земунице, надземни објекти, сојенице...). 

Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, посуђе, намештај, огњишта, пећи, начин обраде, умеће израде...). 

Изуми (ватра, једро, точак, удица, лук и стрела...). 

Веровања (загробни живот, култ предака и плодности и култни предмети: жртвеници, ритони, зооморфне и антропоморфне 

фигурине...). 

Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Оци - ледени човек, Пазирик - човек с тетоважама, Костјенки - куће од кљова 

мамута, Сунгир - покојник прекривен перлама, мегалити, Стоунхенџ, архитектура на Лепенском виру, фигурине из 

Винче, организација насеља у Чатал Хијуку...). 

Свакодневни живот народа Старог истока 
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Начин исхране у старом Египту и Месопотамији (сакупљање и припремање намирница, лов и 

риболов, јеловник, земљорадња, виноградарство, пића). 

Одевање у старом Египту и Месопотамији (материјали, сировине и начини обраде, накит, бојење, шминка и лична хигијена). 

Становање у старом Египту и Месопотамији (грађевински материјали, начин градње, оруђа за рад, изглед објеката и организација 

простора). 

Породични односи у старом Египту и Месопотамији (положај мушкарца, жене и детета). 

Образовање у старом Египту и Месопотамији (писмо, техника писања, школе...). Обавезе становништва (порез, присилни рад -

 изградња путева, канала за 

наводњавање, насипа, утврђења, храмова, пирамида...). 

Друштвени живот у старом Египту и Месопотамији (игре на табли - сенет, плес уз музику, музички инструменти -

 флаута, харфа, удараљке, фрула, систрум...). 

Употребни предмети у старом Египту и Месопотамији (оруђе, оружје ратника, посуђе, кућни инвентар, печати, новац, техника и 

умеће израде). 

Лечење (болести и лековите биљке). 

Путовања и трговина код народа Старог истока. 

Изуми у старом Египту и Месопотамији (сунчани и водени часовник, стакло, систем за наводњавање, шадуф...). 

Веровања у старом Египту и Месопотамији (загробни живот, балсамовање, хороскопи, астрологија, ритуални обреди и предмети). 

Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Тутанкамонова гробница и њен инвентар, бродови поред пирамида, краљевска 

гробница у Уру, библиотека у Ниниви...). 

Свакодневни живот старих Грка 

Начин исхране старих Грка (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња, припремање и чување 

хране, јеловник...). 

Одевање код старих Грка (материјали - лан и овчија вуна, начин обраде и бојење, накит, парфеми...). 

Становање у старој Грчкој (материјали од којих се градило, зидови од ћерпича, кровови покривени глиненим цреповима, прозори 

с дрвеним капцима...). 

Породични односи у старој Грчкој (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос према старијима...). 

Образовање у старој Грчкој (школовање дечака - улога граматиста, китариста, софиста, педотриба, значај физичке културе и 

музике, абакус, спартанско васпитање...). 

Друштвени живот у старој Грчкој (игра котабос, трке двоколица, гозбе, хетере, позоришта...). 

Употребни предмети у старој Грчкој (оруђе, посуђе, оружје ратника, новац, занати...). 

Путовања и трговина. 

Медицина и наука у старој Грчкој (болести и лечење, Хипократ са Коса...). Веровања старих Грка (пророчишта, загробни 

живот, подземни свет...). Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (атински Акропољ, Делфи, Ефес, 
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Микена...). 

Свакодневни живот старих Римљана 

Начин исхране у старом Риму (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња, припремање и чување 

хране, јеловник...). 

Одевање у старом Риму (материјали, тога, пурпурна боја - боја царевог одела, козметика, фризуре, лична хигијена, латрине…). 

Становање у старом Риму (грађевински материјал, начин градње, изглед објеката и организација 

простора, инсуле, аквадукти, купатила…). 

Породични односи у старом Риму (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, адопција - усвајање као прилика за 

социјалну афирмацију, слављење рођендана оца породице у част његовог духа заштитника - генија). 

Образовање у старом Риму (школовање дечака - улога ,,дојкиње", ,,педагога" и ,,граматичара", значај беседништва...). 

Друштвени живот у старом Риму (забава, гозбе, позориште, колске трке, борбе гладијатора, плес, музика, музички 

инструменти...). 

Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, новац, прстење, наруквице, огрлице...). Римска војска (легије и опрема легионара). 

Путовања и трговина (изградња путева, поморска трговина...). 

Веровања и ритуални обреди у старом Риму (свештеници и свештенице, приношење жртве боговима, као и кућним божанствима -

 ларима и пенатима, ношење хране на гробље, апотеоза...). 

Лечење у старом Риму (медицински инструменти и лековито биље - жалфија, рузмарин, слачица, морач, бели лук...). 

Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Сирмијум, Сингидунум, Наисус, Виминацијум - војни логор, Гамзиград -

 царска палата, Трајанов мост, римски Форум, Колосеум, Картагина, Помпеји...). 

 

 

3.2. ХОР И ОРКЕСТАР 

 
Циљ и задаци  

 

Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и 

културе свога и других народа. Остали циљеви и задаци су: да код ученика развија музичке способности и жељу за активним 

музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима; да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно 

музицирање; да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука; да подстиче 

стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике); да развија критичко 

мишљење.                                                                                

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

 

     ПЕТИ РАЗРЕД  

  

                              (1 час недељно, 36 часова годишње)  

  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог садржаја и расположења традиционалне и уметничке музике, 

које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних 

предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...).  

 

б) Свирање - Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и нотног текста на инструментима Орфовог инструментарија. - На 

основу искуства у извођењу музике, препознати свирати делове песама.  

 

в) Основе музичке писмености Кроз обраду песама информативно стећи појам це-дур и а-мол лествице, разлике између дура и мола, појам 

предзнака - повисилица, појам узмах и предтакт, такт 6/8, шеснаестина ноте у групи.  

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Слушање вокално-инструменталних и кратких инструменталних композиција, домаћих и страних композитора, уметничких дела 

инспирисаних фолклором народа и народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и музичких прича. У слушаним приме рима 

препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо, динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних 

елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка. Оспособљавати ученике да уоче вредности  и улогу 

музике у свакодневном животу. 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите изворе звука. Креирање покрета уз  

музику коју певају или слушају ученици.  

Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од 

понуђених двотактних мотива. Импровизација мелодије на задани текст. Импровизација дијалога на инструментима Орфовог 

инструментарија. 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

  

1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, научне, уметничке, културне, еколошке и здравствене 

писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју 

друштва. 

Циљеви и задаци  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено 

и писмено правилно изражавати,  да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика;  

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама; 

- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;  

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела 

разних жанрова. 
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Редни број 

 

Наставна тема 

 

Број часова 
Број часова 

     обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

систематизације 

I Језик 63 36 20 7 

 Граматика 58 35 18 5 

 Правопис 5 1 2 2 

II Књижевност 46 28 12 6 

 Школска лектира 36 23 8 5 

 Домаћа лектира 10 5 4 1 

III Култура изражавања 35 20 9 6 

 Говорно изражавање 10 4 2 2 

 Писмено изражавање 25 16 7 4 

Укупан бр. чaс  144 84 41 19 

 

 

Садржаји програма Број часова Активности у образовно-васпитном раду 
Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Језик 

- Граматика 
- Правопис 

58 

5 

- примењује претходно стечена знања; 

- овладава новим граматичким и правописним законитостима; 
- уочава на примерима; 

- упоређује; 

- анализира; 

- самостално закључује. 

- монолошки; 
- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- увођење ученика у грађење речи; 
- упознавање гласовних алтернација; 

- утврђивање знања о значењу и функцији 

придевских заменица; 
- грађење и значење глаголских облика; 

- писање имена васионских тела и 

глаголских облика. 

Књижевност 

     - Школска лектира 
     - Домаћа лектира 

36 

10 

- чита;  

- анализира; 
- интерпретира; 

- уочава и тумачи емоције, мотиве и песничке слике у лирском 

  тексту; 

- своја запажања, утиске и закључке доказује подацима из 
  текста и животне средине; 

- исказује властите судове приликом анализе дела. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 
- индивидуални; 

- демонстративни 

- развијање способности за уочавање и 

тумачење узрочно-последичних веза, 

мотива, емоција и књижевних поступака 

у делу; 
- оспособљавање за исказивање властитих 

судова и закључака приликом анализе 

текста. 

Култура изражавања 

    - Говорно изражавање 

    - Писмено изражавање 

10 

25 

- препричава са истицањем карактеристика лика у тексту; 

- описује екстеријер и ентеријер; 

- портретише особе из непосредне околине на основу анализе 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- уочавање структуре приче грађене 

ретроспективно; 

- стваралачко препричавање текста са 
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  књижевних портрета; 

- увежбава технике у изради писменог састава. 

- индивидуални променом гледишта 

- обједињавање приповедања и 

описивања. 

 

 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

бр. часова за 

 
стандарди 

 

р.бр 

 

Наставне теме 

 

 

обраду 

 

утвр 

ђивање 

 

други 

типови 

систе

матиз

ација 

 

свега 

 

основни ниво 

 

средњи ниво 

     напредни 

ниво 

 

 

1. 

 

 

  Разиграни дани 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

35 

1.1.1.  1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7.  1.2.2. 1.2.3.  1.2.4.  

1.2.5. 1.2.7.   1.2.8.    1.3.1.  

1.3.4.  1.3.5. 1.3.9.    1.3.10.   

1.4.3.    1.4.5.   1.4.6.    1.4.7. 

2.1.1.  2.2.1. 2.2.4.  2.4.1. 2.4.2  

2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4.5. 2.4.6. 

2.4.7 

3.2.1.  3.3.2. 

3.3.4.   3.4.1.  

3.4.3. 3.4.2. 

3.4.3.  3.4.4. 

3.4.5. 3.4.6. 

 

 2. 

                                     

И још даље иза краја – до 

бескраја! 

 

 

 

  18 

 

 

     4 

 

 

   7 

 

 

   4 

 

 

  33 

1.1.1.    1.1.5.  1.1.7. 1.2.2.  

1.2.3.  1.2.5. 1.2.6.  1.2.8.  

1.3.1.  1.3.2.  1.4.4.  1.4.6.    

1.3.14. 

2.1.1. 2.2.1. 2.3.2.  2.4.1. 2.4.2. 

2.4.5.  

   3.2.1. 3.3.2.  3.4.1. 3.4.2.   

3.4.4.   3.4.5. 

 

3. 

 

 

Код куће је најбоље 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

24 

1.1.1.  1.1.6. 1.2.3.  1.3.4. 

1.4.3.  1.4.6. 1.4.2.  1.3.10. 

 

2.1.1. 2.2.2. 2.3.3. 2.4.1. 2.4.2. 

2.4.6.  

 

 3.3. 4. 3.4.2. 

3.4.3. 3.4.4. 

3.4.5. 

4.  

 

  Прва љубав 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

17 

1.1.1.    1.1.2. 1.1.7.    1.2.3. 

1.3.10.  1.4.2. 1.4.3.    1.4.4. 

1.4.5.    1.4.6. 

 

2.1.1 2.2.1. 

2.4.1. 2.4.2.  

3.2.1. 3.3.6. 

3.4.1. 3.4.2. 

3.4.3. 3.4.4. 

3.4.5. 

 

 

5. 

 

 

 На пољу божура 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

14 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.  

1.2.3.     1.3.10.  1.3.14.   

1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.6.  

2.1.1. 2.2.1. 2.3.8. 2.3.10. 2.4.1. 

2.4.2. 2.4.5.  

3.2.1. 3.3.6. 

3.4.1.  3.4.2. 

3.4.3. 3.4.5. 

 

6. 

     

 

  На вилином       игралишту 

 

               

8 

 

                    

1 

 

                 

4 

 

              

3 

 

             

16 

1.1.1. 1.1.2. 1.2.3. 1.2.5. 

1.3.6. 1.3.8. 1.3.10.1.4.2. 

1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6.  

2.1.1. 2.2.1.  2.3.6. 2.3.8. 2.4.1. 

2.4.2. 2.4.5. 2.4.7. 

 

3.2.1. 3.3.6. 

3.4.1. 3.4.3. 

3.4.4. 3.4.5. 

 

7. 

   

    Наслеђе 

 

 

    4 

 

2 

 

1 

 

  1 

 

   8 

1.1.1. 1.1.7. 1.3.1. 1.3.4. 

1.3.6. 1.3.8. 1.3.10. 1.3.14. 

1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5.  

2.1.1. 2.1.5. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 

2.3.6. 2.3.8.  2.4.1. 2.4.2. 2.3.5. 

2.4.6. 2.4.7. 

3.1.1.  3.3.2. 3.3.4. 3.3.6.   

3.4.1.  3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 

3.4.5. 3.4.6.  

  
  Свега часова 

 

   80 

 

     13 

 

    30 

 

  21 

 

144 
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1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе енглеског језика у основним школама остварује се  овладавањем комуникативних вештина и разбијањем 

способности и метода учења страног језика.Стога,циљ наставе енглеског језика je развијанје сазнајних и интелектуалиних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим језицима и културама, као 

и према сопственом језику и наслеђу, уз уважаванје различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног 

образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи. 

 

Општи стандарди 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознавајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у 

контакту са другим језицима и културама.Ученик развија радозналост, истраживачки дух и  отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика.  

Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних лексичких и синтаксичких тешкоћа, не 

дуже од две до три минуте.Разумеванје треба да се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор), а треба да буде 

способан и да идентификује различите врсте усмених порука (изјавне, упитне и заповедне), да реконструише непознато на основу 

контекста и да запамти кључне елементе поруке. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним 

свакодневној комуникацији, искаже једноставну усмену поруку и  да буде у стању да учествује jednostavnom разговору, да једноставно 

и јасно исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да разуме глобално, селективно и на нивоу 

имплицитног, једноставније аутентичне текстове писане савременим језиком у вези са свакодневним ситуацијама и из домена њиховог 

интересоваља. 

Писано изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку , 

једноставну поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживлјај, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да 

напише кратак резиме о ономе шта је чуо, виде или прочитао и изнесе лични став ( допадање, недопадање,слагање, неслагање и др уго) 
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Дијалог 

Ученик треба да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или  или евентуално 

говорником коме је енглески матерњи језик.  

 Развијанје социо-културне компетенције 

Поред сазнања о основним  чињеницама  везаним  за историју, географију културу и уметност земаља чији језик учи, ученик 

треба да створи увид, у оквиру  поља свог интересовања и искуства уочи сличности и разлике  у навикама (вербална и невербална  

комуникација), обичајима, менталитету и  институцијама наше земље и земаља чији језик учи  

Медијација 
У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика (л1) и циљног језика (л2) преноси и преводи кратке 

поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама комуникације.  

Знања о јхезику и стратегије учења 

Ученик треба да: 

1) препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом  

2) поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине 

3) користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације 

4) уочава сличности и разлике између страног и матерњег језика 

5) примењује компензационе стратегихе као што су: 

~ усмерава пажњу на оно што разуме 

~ покушава да одгонетне значенје на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна  

~ обраћа пажњу на речи које се више пута понављају 

~ обраћа пажњу на разне невербаалне елелменте (гестови, мимика итд.)  

~ размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку из матерњег језика  

~ тражи значење у речнику 

~ уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења  (генерализација, индукција, дедукција и 

позитивни трансфер). 

 
      Наставна  тема  и 

                садржај 

  Број 

часова 
   Активности Облици извођења Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

REVISION 
Meet Marko Petrovic 

Marko’s Test 

 
 

     2 

 

-слушање са разумевањем 
-читање 

-певање 

-дијалог 

-индивидуални 
-рад у пару 

-фронтални 

Способност давања личних података 
Поздрављање и представљање (у усменој и писменој 

комуникацији) 

 

FOLDER 1  

U 1 A. What are they doing in New York?  

      B We need a bigger apartment 
      C. Cartoon: Episode 1 

 

 

14 

Рад на тексту (читање са 

разумевањем) 

-конверзација  
- писана вежбања 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у групама 

Детаљније упознавање ученика са фонетским писмом 

Разумевање грађења речи 

Школе у иностранству 
Националности и језици 
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      D. Extra: Buckingham Palace 
U 2 A  Kids like chatting      

      B  A big change 

      C. Cartoon: Episode 2 

      D. Extra: Paris 
Check Back & Test 1 

- пројекат о Паризу и Лондону 
 

FOLDER 2  

U 3  A. School talk          

       B.  A modern school in New York 

       C. Cartoon: Episode 3 
       D. Extra: Rome 

U 4  A. Half term holiday         

       B. Vacations 

       C. Cartoon: Episode 4 
       D. Extra: Belgrade  

Check Back & Test 2 

 
 

 

14 

-разговор о плановим за будућност 

-читање 

-писање (повезивање реченица) 

-слушање текста са ЦД'а 
- пројекат о Београду 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни рад 

Успешно владање и примена нових речи у комуникацији 

Амерички и британски енглески 

Напредније писање и сигурније читање 

Спортови у Америци 

FOLDER 3   

U 5     A. Time to celebrate               

          B.  A Family feast 

          C. Cartoon: Episode 5 
          D. Extra: Moscow 

U 6     A. Save it or spend it? 

          B. Volunteering 
          C. Cartoon: Episode 6 

          D. Extra: New Delhi  

Check Back & Test 3 

 

 
14 

-рад на вокабулару((активности у 

слободно време)  

-Симултано читање текста у 

другом времену 
-диктат вежбе                                                           

-фронтални рад 

-индивидуални рад  

- рад у пару 

 

Савладавање вештине давања предлога и одређених 

понуда 

Рад на писању у циљу побољшања 

Усвајање и примена новог вокабулара 
Фонетско писмо: сугласници 1 

О споменицима и музејима 

Конверзација у ресторану 

FOLDER 4 

U 7   A. Spring cleaning 

        B. What’s trendy this spring?         
        C. Cartoon: Episode 7 

        D. Extra: Beijing 

U 8   A. The Scouts 

         B. Camping in New York 
         C. Cartoon: Episode 8 

         D. Extra: Sydney 

Check Back & Test 4 

 

 

14 

 

Вокабулар вежбе 

писања(изражавање времена) 

Слушање текста са ЦД'а 
Конверзација 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-рад у групама 
- дијалог 

Максимално коришћење стеченог знања и у писаној и у 

усменој форми 

Фонетско писмо:неми гласови  
Спровођење конверзације и израда интервјуа. 

Употреба социјалних израза 

FOLDER 5 
U 9   A. Weekend plans 

        B.  Fabulous films 

        C. Cartoon: Episode 9 

        D. Extra: Canada 

U 10 A. A school fair  

        B. Fun in Miami 

        C. Cartoon: Episode 10 

        D. Extra: New York   

Check Back & Test 5 

 

 
 

14 

Писање есеја 

Усмено давање упутства 
Говорна вежба 

Читање непознатог текста 

- фронтални 

-индивидуални 
-рад у пару 

- групни рад 

- логичке игре 

Способност договарања 

Интервјуисање других људи 
Адекватно коришћење заменица 

Фонетско писмо:сугласници 2 

Традиционални празници и обичаји 
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 Наставна  тема  и садржај 
  Број 

часова 

           Број часова 

                 обраде 

     Број  часова 

       обнављања 

    Број  часова 

    утврђивања 

     Број  часова 

  систематизације 

REVISION 

Meet Marko Petrovic 

Marko’s Test 
      2                     0                 0 

 

                  0 

 

                    2 

FOLDER 1  

U 1 A. What are they doing in New York?  

      B We need a bigger apartment 

      C. Cartoon: Episode 1 
      D. Extra: Buckingham Palace 

U 2 A  Kids like chatting      

      B  A big change 

      C. Cartoon: Episode 2 
      D. Extra: Paris 

Check Back & Test 1 

 

     14 

 

                    6                 4 

 

                   2 

 

                    2 

FOLDER 2  

U 3  A. School talk          

       B.  A modern school in New York 

       C. Cartoon: Episode 3 
       D. Extra: Rome 

U 4  A. Half term holiday         

       B. Vacations 

       C. Cartoon: Episode 4 
       D. Extra: Belgrade  

Check Back & Test 2 

    14                     6                 4                   2                     2 

FOLDER 3   

U 5     A. Time to celebrate               

          B.  A Family feast 
          C. Cartoon: Episode 5 

          D. Extra: Moscow 

U 6     A. Save it or spend it? 

          B. Volunteering 
          C. Cartoon: Episode 6 

          D. Extra: New Delhi  

Check Back & Test 3 

 

     14 

 

                     6 

 

                4 

 

                  2 

 

                     2 

FOLDER 4 

U 7   A. Spring cleaning 

        B. What’s trendy this 
spring?         

        C. Cartoon: Episode 7 

        D. Extra: Beijing 

U 8   A. The Scouts 

     14                     6                 4                    2                      2 
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         B. Camping in New York 
         C. Cartoon: Episode 8 

         D. Extra: Sydney 

Check Back & Test 4 

FOLDER 5 

U 9   A. Weekend plans 
        B.  Fabulous films 

        C. Cartoon: Episode 9 

        D. Extra: Canada 

U 10 A. A school fair  
        B. Fun in Miami 

        C. Cartoon: Episode 10 

        D. Extra: New York   

Check Back & Test 5 

     14                      6 
 

                4 

 

                  2                      2 

УКУПНО: 72 30 20 10 12 

 

 

 

1.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА  
Оперативни  задаци: 

- развијају ликовно- естетски сензибилитет (осетљивост ) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, светлину, боју и 

чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло - тамно, 

облик- боја, простор, композиција; 

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 

- оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно- ликовних искустава у природно- друштвена научна подручја и тако 

развијају интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења;  

- развијају способност за креативно и апстрактно мишљење; 

- развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног 

уметничког наслеђа 
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РЕДНИ 

БР. 

 

НАЗИВ  ТЕМЕ 

УКУПАН  

БР.ЧАСОВА ЗА 

ТЕМУ 

 

ОБРАДА 

ПР. 

ВЕЖБА 

ЕСТ. 

АНАЛИЗА 

1. 

Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, 

светлинама, облицима и волуменима 
4 2 1 1 

2 
Визуелно споразумевање 

3 2 1  

3. 
Текстура 

6 4 1 1 

4. 
Светлина 

8 5 2 1 

5. 
Боја 

12 8 3 1 

6. 
Свет уобразиље у ликовним  делима 

3 2 1  

                              УКУПАН  БРОЈ  ЧАСОВА 36 23 9 4 

 

Напомена: Посете културним институцијама ( музеји, галерије, културно историјски споменици ) - 4 часа 

 

ТРАЈАЊЕ                      САДРЖАЈ        НАЧИН ОСТВАРИВАЊА         ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

2+ 1+ 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ 

БОЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА, 

СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И 

ВОЛУМЕНИМА 

- Слободно ритмичко изражавање бојеним 

мрљама, линијама, светлинама, облицима и 
волуменима - обрада 

-        -  ∕ ∕ -    - пр. вежба 

-       -  ∕ ∕ -     - ест. анализа 

- излагање, дијалог, дискусија; 

- објашњавање појма ритма  (правилног и 
слободног );   

- примери и демонстрације лик. проблема ритма 

кроз различите медије- цртачке, сликарске, 

вајарске; 
- корелација са свакодневним животом и другим  

наставним предметима; 

- коректуре и естетска анализа заједно са 

ученицима; 
 

 

 

 
 

 

- перцепција кроз разговор и дискусију ( 

посматрање, уочавање и описивање); 
- аперцепција- примена, експеримент и 

истраживање кроз комбинацију различитих 

ликовних техника; 

- инерактивни рад ( у пару, групи) са поделом 
задатака; 

- естетска анализа и самовредновање; 

 

 
 

 

 

2+1 

 

 

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

- Визуелно споразумевање- обрада 

-      -  ∕ ∕ -                         - пр. вежба 

- излагање, дискусија, дијалог кроз објашњавање 

појма визуелних комуникација и споразумевања- 

кодирање и декодирање визуелног знака; 

- илустративно- демонстративни примери из 

- перцепција кроз разговор и дискусију ( 

посматрање, уочавање и описивање); 

- припрема за следећи час; 

- аперцепција- практична примена стеченог 
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свакодневног живота; 
- креирање вежбе и њена примена кроз адекватну 

ликовну технику; 

- коректура и естетска анализа; 

знања на конкретном задатку; 
- самостални рад са наглашеном 

индивидуалношћу; 

- естетска анализа и самовредновање; 

 

4+ 1+ 1 

 

ТЕКСТУРА 

 
- Текстуралне и тактилне вредности површине и 

облика   

                                               - обрада                      

- Материјали ( традиционални и савремени ) и 
врсте материјала 

                                               - обрада 

- Својства и врсте текстуре- обрада 

- Текстура                        - пр. вежба 
- Текстура                      - ес. анализа 

- монолог, дијалог, дискусија кроз објашњавање 

појма тактилне и визуелне перцепције текстуре; 
- илустативни примери из свакодневног живота, 

различитих уметничких дела и техника, 

различитих врста материјала и њихових примена у 

улози текстуре као ликовног проблема; 
- демонстрација рада у различитим метеријалима 

и техникама- цртачке, сликарске, вајарске; 

- креирање задатака; 

- коректура, естетска анализа и оцењивање; 

- перцепција и аперцепција кроз разговор 

стечена знања деца примењују  у практичном 
раду на конкретном задатку, у различитим 

техникама и материјалима; 

- самосталан рад са наглашеном 

индивидуалношћу, као и рад у пару или групи; 
- естетска анализа и самовредновање; 

 

5+ 2+ 1 

 

СВЕТЛИНА 

 

- Тонске разлике                  - обрада 

- Светло- тамно     - обрада 
- Степен светлине и затамљеност      

                                               - обрада 

- Градација светлости у односу на одређеност 
извора               - обрада  

- Илузија заобљености и пластичности 

волумена      - обрада 

- Светлина                        - пр. вежба 
-  -  ∕ ∕ -                           - ест. анализа 

- илустративно, за сваку тематску јединицу, 
објаснити проблем светлости и њених различитих 

својстава; 

- дијалошка корелација са другим предметима 

(биологија,физика...); 
- увођење у проблем валера (тонских разлика ) и 

његове примене у дочаравању простора и треће 

димензије; 
- објашњавање и демонстрација примене валера 

као ликовног проблема у различитим ликовним 

медијима- цртачки, сликарски, вајарски; 

- креирање вежби и задатака, рад по природи; 
- коректура, естетска анализа; 

- перцепција- кроз дијалоге и дискусије 
уочавање проблема светлости и њеног дејства 

у ликовном смислу, 

- аперцепција- практична примена усвојеног 

знања на конкретним задацима у различитим 
ликовним техникама кроз експерименте и 

истраживање светлости као ликовног 

проблема; 
- инерактивни- рад у пару, групи и 

индивидуални рад; 

- естетска анализа и самовредновање кроз рад у 

групама; 

 

8+ 3+ 1 

БОЈА 

 

- Хроматски (основне и изведене ) и ахроматски 

скуп               - обрада 

- Топле и хладне боје       - обрада 
- Комплементарне боје    - обрада 

- Контраст тоналитета     - обрада 

- Слојевито сликање        - обрада 

- Боја                                 - пр. вежба 
- -  ∕ ∕ -                  - ест. процењивање 

 

- објашњавање и разговор о појму боје, разлагању 
светлости- корелација са физиком; 

- теоретске и илустративне методе теорије боја- 

подела боја; 

- демонстрација и илустрација различитих 
сликарских техника и поступака у сликарству; 

- креирање вежби и задатака- рад по природи; 

- коректура, естетско процењивање; 

- посета културним институцијама ( музеји, 
галерије... ) 

- кроз  питања, разговоре, дискусије усвајање и 
систематизација стеченог градива; 

- припреме за следећи час; 

- вежбање сликарских техника и практична 

примена конкретних ликовних проблема на 
раду по природи; 

- самостални рад са наглашеном 

индивидуалношћу; 

- естетска анализа и просуђивање; 
 

 

2+ 1 

СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ 

УМЕТНОСТИ 

 
- Свет уобразиље у делима ликовне уметности ( 

снови, бајке, митови ) 

                                          - обрада 

- разговором, дијалогом, дискусијом објаснити 

појам уобразиље, нестварног кроз ликовне, 

књижевне, музичке и историјске појаве; 
- објаснити ликовне форме у  

којима се овај облик може појавити- илустрације, 

слике,  

- разговор са наставником; 

- усвајање и систематизација изложеног 

градива и његова практична примена; 
- самостални рад са наглашеном 

индивидуалношћу; 

- естетска анализа; 
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- Свет уобразиље у делима ликовне уметности                       
- пр. вежба 

 

филмови.... 
- естетска анализа илустрације и корелација са 

књижевношћу; 

- индивидуални рад са ученицима и њихово 

подстицање;  
- коректура и естетска анализа; 

 

 

Назив теме са 

садржајима 

Циљеви и 

задаци 
Образовни стандарди по нивоима 

Тип часа 

Време 

реализације 

Провера 

остварености 

образовних 

стандарда 

обрада утврђ. свега 

Слободно ритмичко 

изражавање бојених 

мрља, линија 

 

Перцепција и аперцепција 

 

ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.1.2. 

2 

 
2 4 септембар  

Визуелно споразумеванје 

 

Перцепција и аперцепција 

 

ЛК.1.3.4. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.3.3. 

2 1 3 октобар  

Текстура 

 

Перцепција и аперцепција 

 

ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.3.1.1. 

4 2 6 
Октобар,новембар, 

децембар 
 

Светлина 

 

Перцепција и аперцепција 

 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.3.2.2. 

5 3 8 
Децембар,јануар, 

фебруаар 
 

Боја 

 

 

Перцепција и аперцепција 

 

ЛК1.3.3. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.3.1. 

8 4 12 
Март,април, 

мај 
 

Свет уобразиље у делима 

ликовне уметности 

Перцепција и аперцепција 

 

 

ЛК1.3.3. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.3.3. 

2 1 3 Мај,јун  
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1.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 
Циљеви и задаци музичке културе: 

- неговање способности иѕвођења музике певањем и свирањем 

- неговање смисла за колективно музициранње 

- стицање навика за слушање музичког дела 

- развијање способности за доживљај музичког дела 

- развијање способности за разумевање музичког дела 

- развијање критичког мишљења 

- подстицање стваралачког ангажовања ученика 

- развијање музичке креативности 

- развијање способности за импровизацију мелодије 

Наставни садржаји 
Број 

часова 

Активности у васпитно-

образовном раду 

Основни облици 

 извођења наставе 
Циљеви и задаци музичке културе 

Извођење музике 

 
а) певање песама по слуху и са нотног 

текста 

 

б) основи музичке писмености 

 

 
    

       30 

 

- певање песама 
- слушање музике 

 
- аудитивна 

- дијалошка 

- демонстративна 

- неговање способности иѕвођења музике 

певањем и свирањем 
- неговање смисла за колективно музицирање-

певање и свирање 

-упознавање музике других народа 

-развијање интересовања за музичку културу 

Слушање музике 

 

а) слушање вокално-инструменталних и 

инструменталних композиција 
б) соло песма, хорска песма и сложена 

троделна песма 

 

        3 

сваки час је 

пропраћен 
слушањем 

музике 

 

 
- слушање музике 

- уочавање 

- начин музичког изражавања ( 
врста композиције ) 

 

- дијалошка 
- аудитивна 

- демонстративна 

- стицање навика за слушање музичког дела 

- развијање способности за доживљај музичког 

дела 

- развијање способности за разумевање музичког 
дела 

- развијање критичког мишљења 

-подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музике 

Музичко стваралаштво 

а) импровизација мелодије на задани 

текст 

б) импровизација мелодије на задани 
ритам 

 

 

     

        3 

- развијање способности за 
грађење мелодије 

- креативност 

- изражавање 

 
- демонстративна 

- дијалошка 

 

- подстицање стваралачког ангажовања ученика 

- развијање музичке креативности 

- развијање способности за импровизацију 
мелодије 
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Назив теме са 

садржајима 

Циљеви и 

задаци 
Образовни стандарди по нивоима 

Тип часа 

Свега 

Провера 
остварености 

образовних 

стандарда 

обрада Oбнављ. Систем. 

Певањем и свирањем 

упознајемо музику 

 

 
 

 

 

 

-развијање интересовања за 

музичку уметност и 

упознавање музичке 
традиције и културе свога 

народа 

-неговање способности 

извођења музике певањем 

и свирањем 

1.3.1-ученик уме да пева једноставне 

деције,народне композиције  1.3.2.- 

да изводи једноставне 

дечије,народне композиције на бар 
једном инструменту 3.3.1.-да изведе 

разноврсни музички репертоар 

певањем и свирањем као солиста у 

школским ансамблима                                                 

  20    5    2        27  

 
Слушањем упознајемо 

нова дела и композиторе 

 

 

 

 

 
-развијање осетљивости за 

музичке вредности 

-стицање навике слушања 

музике,подстицање 

доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање музичких 

порука 

Мк1.2.1-ученик уме да именује 
музичке изражајне 

елементе,МК1.2.2.-да именује 

извођачки састав,МК2.2.1.-да опише 

и анализира карактеристике звучног 

примера,МК3.3.2.-да анализира 

слушни пример и открије везу са 

жанровским контекстом звучног 

примера 

    4      1            5  

 

Шта све чини музику 

 

 

 

 

 

-развијање осетљивости за 

музичке вредности 

-оспособљавање за 

разумевање могућности 

музичког изражавања и 

упознавање занимања 

музичке струке 

Мк1.4.1.-да направи музичке 

инструменте користећи предмете из 

окружења,мк1.4..2.-да осмисли мање 

музичке целине на основу понуђених 

модела,мк3.4.1.-да осмисли пратећи 

аранжман за орфов инстр.мк3.4.2.-да 

импровизује или компонује мање 

музичке целине 

    4                 4  

УКУПНО  

 

 

    28      6    2       36  
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1.5. ИСТОРИЈА 

 
Циљ   изучавања   наставног предмета историја је  културни  развој  и  хуманистичко  образовање ученика.Циљ   наставе  

историје  је  и   да допринесе  разумевању  историјског  преостора и  времена   и  историјских  процеса  и  токова ,као  и  развијању  

националног и европског  идентитета и  духа  толеранције  код  ученика. 

             Задаци  настеве  Историје  су  да  ученици , уочавајући  узрочно – последичне  везе , разумеју  историјске  процесе  и  токове , 

улогу истакнутих  личности  које  су  одредиле  развој људског  друштва   и  да  познају  националну  и  општу  историју  (политичку ,  

економску , друштвену , културну...) као  и  историју  суседних  народа  и  држава. 

 

Ред. број Наставна  тема обрада утврђивање систематизациа Укупно 

 Увод 2 1 1 4 

I Европа и Средоземље у раном средњем веку 6 5 1 12 

II Срби и њихово окружење у раном средњем веку 5 5 1 11 

III Европа у позном средњем веку 5 5 1 11 

IV Срби и њихово окружење у позном средњем веку 12 8 1 21 

V 
Српске земље и њихово окружење у доба осаманлијских 

освајања 
7 5 1 13 

              

 Задаци    наставе  историје су:  

                 - разумевање појма ``средњи  век`` и основних  одлика  тог  историјског периода,  

                 - разумевање  основних  одлика  феудалног  друштва, 

                 - стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе, 

                 - стицање знања о српским средњовековним државама 

                 - стицање  знања  о  личностима  које  су  обележиле  средњи  век у општој и националној  историји, 

                 - разумевање  улоге  религије  у друштву  средњег  века, 

                 - упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе,  

                 - упознавање  културног наслеђа Срба у средњем  веку, 

                 - коришћење  историјских  карата  за  период  средњег  века, 

                 - подстицање ученика на коришћење историјских извора 

                 - развијање критичког односа према историјским извори 
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Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у 

васпитно- 

образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Увод 4 

-активно слушање 
-учешће у разговору 

-гледање илустрација 

-читање текстова 

-наративна 

(монолошка) 

-дијалошка  
-илустративна 

-текстуална 

-разумевање појма „средњи век“ и основних одлика тог периода 

-разумевање основних одлика феудалног друштва 

-коришћење историјских карата за период средњег века  
-подстицање ученика на коришћење историјских исзвора 

-развијање критичког односа према историјским изворима 

Европа и Средоземље у 

раном средњем веку 
12 

- активно слушање 

- учешће у разговору 

- читање текстова 
- гледање илустрација 

- анализа стрипа или филма 

- наративна (монолошка) 

- дијалишка 

- илустративна 
- текстуална 

- стрип и филм 

- разумевање појма «средњи век» и основних одлика тог периода 

- разумевање основних одлика раног феудалног друштва на Истоку 
- стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе 

- стицање знања о личностима које су обележиле рани средњи век 

- упознавање културних и техничких достигнућа  средњовековне 

Европе  
- коришћење историјских карата за овај период 

- разумевање улоге религије у друштву средњег века 

Срби и њихово окружење у 

раном средњем веку 
11 

- активно слушање 

- учешће у разговору 
- читање текстова 

- гледање илустрација 

- анализа стрипа или филма 

- наративна 

- дијалошка 
- илустративна 

- текстуална 

- стрип или филм 

- разумевање карактеристика феудалног друштва на Истоку 

- стицање знања о српским средњовековним државама 

- стицање знања о личностима које су обележиле рани средњи век 

српске историје 
- упознавање културног наслеђа Срба у раном средњем веку 

- коришћење историјских карата за рани средњи век националне 

историје  

- развијање критичког односа према историјским изворима 
- подстицање ученика на коришћење историјских извора 

Европа у позном средњем 

веку 
11 

- активно слушање 

- учешће у разговору 

- читање текстова 

- гледање илустрација 
- анализа стрипа или филма 

- наративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- текстуална 
- стрип или филм 

- разумевање основних одлика друштва позног феудализма 

- стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе 

- стицање знања о личностима које су обележиле општу историју 

позног средњег века 
- разумевање улоге религије у  друштву средњег века 

- упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне 

Европе 

- коришћење историјских карата за овај период 
- подстицање ученика на коришћење историјских извора 

- развијање критичког односа према историјским изворима 

Срби и њихово окружење у 

позном средњем веку 
21 

- активно слушање 

- учешће у разговору 

- читање текстова 

- гледање илустрација 
- анализа стрипа или филма 

- израда родословних таблица 

- наративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- текстуална 
- стрип или филм 

- таблице родослова 

- стицање знања о српским средњовековним државама 

- стицање знања о личностима које су обележиле позни средњи век 

српске историје 

- стицање знања о развоју српског средњовековног друштва, 
династије 

- упознавање културног наслеђа Срба у позном средњем веку 

- коришћење историјских карата за овај период 
- подстицање ученика на коришћење историјских извора 

- развијање критичког односа према историјским изворима 
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Српске земље и  њихово 

окружење у доба 

османлијских освајања 

13 

- активно слушање 

- учешће у разговору 
- читање текстова 

- гледање илустрација 

- анализа стрипа или филма 

- израда родословних таблица 

- наративна 

- дијалошка 
- илустративна 

- текстуална 

- стрип или филм 

- таблице родослова 

- стицање знања о личностима које су обележиле овај период српске 
историје 

- схватање узрока пада балканских земаља под турску власт 

- разумевање основних одлика турског феудалног друштва 

- коришћење историјских карата за овај период српске историје 
- подстицање ученика на коришћење историјских извора 

- развијање критичког односа према историјским изворима 

 

Ред. 

бр.те

ме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

утврђива

ња 

Број 

часова 

системат

изације 

Број часова 

по теми 
Образовни стандарди 

1. УВОД 2 2 - 4 
ис.1.1.1.ис.1.1.2.ис1.1.4.ис.1.1.5.ис.1.1.6.ис.1.1.9.ис.1.1.10.ис.1.2.

1.ис.1.2.3.ис.1.2.4.ис.1.2.5.ис.1.2.6.ис.2.1.1.ис.2.1.6.ис.2.2.1.ис.2.

2.2.ис.3.1.1.ис.3.1.2.ис.3.1.6.ис.3.2.1.ис.3.2.3.ис.3.2.5. 

2. 
ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 
6 6 1 13 

ис.1.1.1.ис.1.1.2.ис1.1.4.ис.1.1.5.ис1.1.6.ис.1.1.8.ис.1.1.9.ис.1.1.1

0.ис.1.2.1.ис.1.2.2.ис.1.2.3.ис.1.2.4.ис.1,2.5.ис.1.2.6.ис.2.1.1.ис.2.

1.3.ис1.2.4.ис.2.1.6.ис.2.2.1.ис.2.2.2.ис.2.2.4.ис.2.2.5.ис.3.1.1.ис.3

.1.2.ис.3.1.3.ис.3.1.5.ис.3.1.6.ис3.2.1.ис.3.2.3.ис.3.2.5.ис.3.2.6. 

3. 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
6 6 1 13 

ис.1.1.1.ис.1.1.2.ис.1.1.4.ис.1.1.6.ис.1.1.7.ис.1.1.9.ис.1.1.10.ис.1.2

.1.ис.1.2.2.ис.1.2.3.ис.1.2.4.ис.1.2.5.ис.1.2.6.ис.1.2.7.ис.1.2.8.ис.2.

1.1.ис.2.1.2.ис.2.1.3.ис.2.1.4.ис.2.1.5.ис.2.2.1.ис.2.2.2.ис.2.2.4.ис.

2.2.5.ис.3.1.1.ис.3.1.2.ис.3.1.3.ис.3.1.4.ис.3.1.5.ис.3.1.6.ис.3.2.1.и

с.3.2.2.ис.3.2.3.ис.3.2.5.ис.3.2.6. 

4. ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 5 5 1 11 

ис.1.1.1.ис.1.1.2.ис1.1.4.ис.1.1.5.ис1.1.6.ис.1.1.8.ис.1.1.9.ис.1.1.1

0.ис.1.2.1.ис.1.2.2.ис.1.2.3.ис.1.2.4.ис.1,2.5.ис.1.2.6.ис.2.1.1.ис.2.

1.3.ис1.2.4.ис.2.1.6.ис.2.2.1.ис.2.2.2.ис.2.2.4.ис.2.2.5.ис.3.1.1.ис.3

.1.2.ис.3.1.3.ис.3.1.5.ис.3.1.6.ис3.2.1.ис.3.2.3.ис.3.2.5.ис.3.2.6. 

5. 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
10 9 1 20 

ис.1.1.1.ис.1.1.2.ис.1.1.4.ис.1.1.6.ис.1.1.7.ис.1.1.9.ис.1.1.10.ис.1.2

.1.ис.1.2.2.ис.1.2.3.ис.1.2.4.ис.1.2.5.ис.1.2.6.ис.1.2.7.ис.1.2.8.ис.2.

1.1.ис.2.1.2.ис.2.1.3.ис.2.1.4.ис.2.1.5.ис.2.2.1.ис.2.2.2.ис.2.2.4.ис.

2.2.5.ис.3.1.1.ис.3.1.2.ис.3.1.3.ис.3.1.4.ис.3.1.5.ис.3.1.6.ис.3.2.1.и

с.3.2.2.ис.3.2.3.ис.3.2.5.ис.3.2.6. 

6. 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА 

ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА 

 

 

5 5 1 11 

ис.1.1.1.ис.1.1.2.ис.1.1.4.ис.1.1.6.ис.1.1.7.ис.1.1.9.ис.1.1.10.ис.1.2

.1.ис.1.2.2.ис.1.2.3.ис.1.2.4.ис.1.2.5.ис.1.2.6.ис.1.2.7.ис.1.2.8.ис.2.

1.1.ис.2.1.2.ис.2.1.3.ис.2.1.4.ис.2.1.5.ис.2.2.1.ис.2.2.2.ис.2.2.4.ис.

2.2.5.ис.3.1.1.ис.3.1.2.ис.3.1.3.ис.3.1.4.ис.3.1.5.ис.3.1.6.ис.3.2.1.и

с.3.2.2.ис.3.2.3.ис.3.2.5.ис.3.2.6. 

 
УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 

 
34 33 5 72 
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1.6. ГЕОГРАФИЈА 

 
Циљеви и задаци географије 

Настава Географије доприноси: 

-упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу,  

- разумевање узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу, 

-картографској писмености и коришћењу географске карте у свакодневном животу ,  

-развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и прцеса  у простору и времену,  

-стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима, 

-разумевању потреба  очувања, унапређења и заштите  Земљиних сфераи комплексне географске средине у којој егзистира и човек,  

-упознавање основних географских одлика Европе, њених регија и држава, 

-упознавање са комплементарношћуи регионалним разликама  планетарног света, 

-развијању ставова о превентиви,  заштити, унапређењу животне средине,  

-развијању толеранције, постојања и припадности мултиетничком , мултијезичком и  мултикултурном свету,  

-развијању способности  за активно стицање и примену  знања  из географије кроз самостално учење и  истраживање 

 
Садржаји програма Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

 извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Планета Земља 9 

Слушају, упоређују, самостално 
праве дијаграме,анализирају 

климатску карту Света, 

-сопствено оцењивање и оцена 

других 

Дијалошка, демонстрациона, 

самосталан рад, 

илустрациона,  
тимски рад 

-Проширивање стечених знања о појавама и процесима 
у Атмосфери и Хидросфери 

-стицање знања и разумевања појмова-хидросфере и 

биопсфере, као и њихове зависности од климе и њених 

елемената, као и распореда основног размештаја биљног 
и животињског света на Земљи , 

-упознавање и о деловању  посебних облика рељефа  на 

њихов размештај. 

2. Становништво и 

Насеља на Земљи 
5 

Слушају, размењују сопствена 

знања,упоређују, праве и 
анализирају дијаграме, користе 

географску литературу 

-самовредновање стеченог знања 

Дијалошка, демонстрациона, 
илустациона, рад у групама, 

тимски рад 

-упознавање и указивање о најважнијим демографским и 

демогеографским проблемима човечанства, 
-да схвате улогу природних, друштвених и привредних 

чинилаца и њихово јединство 

3. Географска средина и 

људске делатности 
3 Слушају, истражују, упоређују Дијалошка, демонстрациона 

-да схвате и упознају појам природне и географске 

средине и појам географске регије, као и њихову 

комплементарност 

4. Регинална географија 

Европе 
52 

Слушају, разговор, размењују 
знања и мишљења, истражују, 

читају и користе  географску 

литературу, штампу, интернет 

самостално раде,у тиму,групи; ---

Дијалошка, илустративно-
демонстрациона, 

интерактивна, самосталан 

истраживачки рад, тимски 

рад, рад у групама , паровима 

-упознавање и сагледавање општих карактеристика 
континента, уочавање особености регионалних целина и 

појединих држава Европе, 

-оспособљавање за кориштење географске литературе и 

различитог илустративног материјала ради  лакшег 
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пишу, читају и анализирају 
реферате, 

-израђују  тематске карте 

-оцењују сопствена постигнућа и 

постигнућа других, 
-израђују тематске зидне новине- 

европске занимљивости 

савлађивања  наставног градиваи оспособљавања за 
самосталан рад 

 

 
Наставни садржаји Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Планета 

Земља  

 

Воде ГЕ 1.1.1.  препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ 1.2.2.  зна однос копнених и водених 

површин на Земљи 

ГЕ 1.2.3.  зна да је светско море јединствена 

водена површина коју чине океани, мора, 

заливи и мореузи 

ГЕ 1.2.4. може да препозна и именује океане 

и већа мора на Земљи 

 

ГЕ 2.2.1.  разликује и објашњава географске чињенице-

објекте,појаве, процесе и односе у Земљиним сферама 

ГЕ 2.2.2. може да опише облике разуђености обала и да препозна 

на географској карти најразуђеније обале континената и регија 

ГЕ 2.2.3. моћи ће да наведе и опише својства морске воде и њена 

кретања 

ГЕ 2.2.4. разликује речну мрежу,речни систем и речни слив 

ГЕ 2.2.5. уме на географској карти да покаже океане, већа мора, 

заливе, мореузе, реке, речне системе, сливове, развођа и језера 

света 

ГЕ 3.2.1.  разумеће значај мора за живот 

људи и њихове делатности 

ГЕ 3.2.2.  разумеће важност и могућност 

личног учешћа у заштити, обнови и 

унапређивању вода и животне средине 

ГЕ  3.2.3. моћи ће да објасни поделу језера 

према начину постанка њихових басена и 

значај језера 

ГЕ 3.2.4.  умеће да користи различите 

изворе информација (уџбеник, научно-

популарну литературу, енциклопедије, 

Интернет...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биљни свет 

 

 

 

ГЕ 1.2.1.  именује биосферу и препознаје 

њене одлике 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 

зоне 

ГЕ 1.2.3.    може  да објасни појам биосфере 

ГЕ 2.2.1.  разликује и објашњава географске чињенице и процесе у 

биосфери 

ГЕ 2.2.2.  зна који фактори условљавају распрострањеност биљног 

и животињског света на Земљи 

ГЕ 2.2.3.  зна природне зоне на Земљи 

ГЕ 2.2.4.  знаће вертикалне вегетацијске спратове 

ГЕ 3.2.1. објашњава физичке законитости у 

биосфери 

ГЕ 3.2.2.  разумеће утицај природних 

фактора на развој биљног и животињског 

света и на њихов хоризонтални и 

вертикални распоред; знаће природне зоне 

на Земљи 

ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на географској 

карти света зонални распоред биљака и 

животиња на Земљи 

ГЕ 3.2.4.  моћи ће да опише међусобну 

повезаност и зависност биљног и 

животињског света, рељефа, климе, 

земљишта и човека 

ГЕ 3.2.5.   моћи ће да схвати узроке и 

последице негативног деловања људи на 

биљни и животињски свет на Земљи 
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Становништво и насеља 

 

 

 

ГЕ 1.3.1.  познаје основне појмове о 

становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2.  зна појам екумене и њене границе 

ГЕ 1.3.3.  зна појмове наталитета, 

морталитета и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.4.  зна да наведе основне структуре 

становништва (полна, старосна, расна, 

национална, верска, образовна, 

професионална) 

ГЕ 2.3.1.  разликује и објашњава кретање становништва (природно 

и механичко) и структуре становништва 

ГЕ 2.3.2.  може да наведе природне и друштвене факторе који 

утичу на густину насељености 

ГЕ 2.3.3.   на општегеографској и тематској карти моћи ће да 

покаже области на Земљи у који- ма су услови за живот 

становништва најповољнији, а у којима су неповољни 

ГЕ 2.3.4.   моћи ће да наведе континенте, регије и државе у којима 

је висок и низак природни прираштај 

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.   разуме  узроке и последице 

високог и ниског природног прираштаја 

ГЕ 3.3.3.  уме да одреди густину 

насељености континената и држава света 

ГЕ 3.3.4.  разуме потребу планирања 

породице (смањивање или повећавање 

стопе природног прираштаја) 

ГЕ 3.3.5.  разуме појам миграције и наводи 

узроке и последице миграција у свету и 

Републици Србији 

ГЕ 3.3.6.  разуме узроке и последице 

урбанизације и повезивања насеља у урбане 

системе (конурбације, мегалополиси) 

 

 

 

 

Географска средина и 

људске делатности 

ГЕ 1.3.1.  разликује природну и географску 

средину и моћи ће да их опише 

ГЕ 1.3.1.  знаће да су ваздух, вода и 

земљиште основни природни ресурси 

неопходни за живот на Земљи 

ГЕ 1.3.3.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне делатности и 

привредне гране 

 

 

ГЕ 2.3.1.  зна појам регије и може да их уочи и именује на карти 

света, Европе и Србије 

ГЕ 2.3.2.  може  да објасни појам производње и привреде 

ГЕ 2.3.3.   разликује привредне делатности и привредне гране 

ГЕ 2.3.4.  разликује  обновљиве и необновљиве природне ресурсе 

ГЕ 2.3.5.  именује међународне организације у свету ( ЕУ, 

УНИЦЕФ, УН, УНЕСКО, Црвени крст)   

ГЕ 3.3.1.  зна начине заштите и 

рационалног коришћења природних ресурса 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.3.3.  разуме да је индустријализација 

узрок загађивања ваздуха, површинских и 

подземних вода и земљишта 

ГЕ 3.3.4.  зна позитивне и негативне 

последице човековог деловања на животну 

средину 

Регионална 

географија 

Европе 

 

Опште 

одлике 

Европе 

ГЕ 1.4.1. именује континенте на Земљи 

ГЕ 1.4.2.  препознаје основне појмове о 

становништву 

ГЕ 1.4.3.  зна порекло назива Европе, 

величину Европе и њено простирање 

ГЕ 1.4.4.  уме на географској карти света да 

одреди географски положај Европе 

ГЕ 1.4.5.  уме на географској карти света да 

одреди водене и копнене границе европског 

континента 

ГЕ 2.4.1. разуме зашто је географски положај Европе веома 

повољан 

ГЕ 2.4.2. може на географској карти Европе да уочи облике 

разуђености њених обала и именује их (већа полуострва, острва, 

мора, заливи, мореузи) 

ГЕ 2.4.3. уочава на географској карти Европе најкрупније облике 

рељефа и именује их (веначне и громадне планине, висоравни, 

простране низије) 

ГЕ 2.4.4. препознаје на географској карти велике европске реке, 

пловне системе и језера 

ГЕ 2.4.5. зна велике групе народа у Европи и може да разврста 

народе Европе по тим групама 

ГЕ 3.4.1.  разликује климатске типове и 

наводи примере утицаја појединих типова 

климе на живот и рад људи 

ГЕ 3.4.2.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Европи и уме да издвоји 

географске регије 

ГЕ 3.4.3. знагеографски распоред биљних и 

животињских врста европског континента, 

њихову хоризонталну и вертикалну 

распрострањеност (арктичку пустињу, 

тундру, степу, четинарску и листопадну 

шуму) и њихов значај 

ГЕ 3.4.4. може да објасни природно и 

механичко кретање становништва Европе 

ГЕ 3.4.5. може да опише повезаност и 

односе држава и регија Европе 
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Регионална 

географија 

Европе 

 

 

 

 

Јужна 

Европа 

 

ГЕ 1.4.1. именује основне регије Европе 

ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти Европе да 

одреди  географски положај јужне Европе 

ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској карти 

јужне Европе основне облике рељефа 

ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске објекте на 

географској карти јужне Европе 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе типове климе у јужној Европи и њихове 

основне одлике 

 ГЕ 2.4.2. зна биљне и животињске врсте јужне Европе 

ГЕ 2.4.3.  може да наведе најважнија природна богатства јужне 

Европе 

ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике становништва јужне Европе 

ГЕ 3.4.1.   разуме и уме да објасни 

сложеност географског положаја Јужне 

Европе 

ГЕ 3.4.2. разуме значај Средоземног мора за 

живот људи и њихове делатности (туризам, 

риболов, експлоатација соли, поморски 

саобраћај) 

ГЕ 3.4.3.  зна државе јужне Европе и 

њихове  одлике и специфичности 

 

 

 

 

 

 

Средња 

Европа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западна 

Европа 

ГЕ 1.4.1. именује основне регије Европе 

ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти Европе да 

одреди  географски положај средње Европе 

ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској карти 

средње Европе основне облике рељефа 

ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске објекте на 

географској карти средње  Европе 

 

ГЕ 1.4.1. именује основне регије Европе 

ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти Европе да 

одреди  географски положај западне  Европе 

ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској карти 

западне  Европе основне облике рељефа 

ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске објекте на 

географској карти  западне  Европе 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе типове климе у средњој  Европи и 

њихове основне одлике 

ГЕ 2.4.2. зна биљне и животињске врсте средње  Европе 

ГЕ 2.4.3.  може да наведе најважнија природна богатства и 

привредне одлике држава средње  Европе 

ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике становништва средње Европе 

 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе типове климе у западној   Европи и 

њихове основне одлике 

ГЕ 2.4.2. зна биљне и животињске врсте западне  Европе 

ГЕ 2.4.3.  разликује  национални и верски састав становништва 

западне Европе 

ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике становништва западне Европе 

ГЕ 2.4.5.  зна државе западне Европе и њихове   основне одлике 

ГЕ 3.4.1.  уме да објасни транзитни положај 

држава средње Европе 

ГЕ 3.4.2. разуме саобраћајни значај Дунава 

за државе кроз које протиче 

ГЕ 3.4.3.  разуме значај Северног мора, 

Балтичког мора и Црног мора за живот 

људи и њихове делатности (туризам, 

риболов, експлоатација соли, поморски 

саобраћај) 

ГЕ 3.4.4.  зна државе средње Европе и 

њихове  одлике и специфичности 

ГЕ 3.4.1.  уме да објасни географски 

положај и значај западне Европе 

 ГЕ 3.4.2. разуме  значај Атлантског океана 

и Северног мора за природу и привреду 

држава западне Европе (риболов, 

експлоатација угља и нафте, поморски 

саобраћај) 

ГЕ 3.4.3. зна да наведе  природна богатства 

и привредне одлике држава западне Европе 

ГЕ 3.4.4.  зна специфичности држава 

западне Европе 

 

 

 

Северна 

Европа 

 

ГЕ 1.4.1. именује основне регије Европе 

ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти Европе да 

одреди  географски положај северне Европе 

ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској карти 

северне   Европе основне облике рељефа 

ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске објекте на 

географској карти  северне   Европе 

 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе типове климе у северној Европи, њихове 

основне одлике и утицај на живот и делатности људи 

ГЕ 2.4.2. зна биљне и животињске врсте северне   Европе 

ГЕ 2.4.3.  разликује  национални и верски састав становништва 

северне  Европе 

ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике становништва северне Европе 

ГЕ 2.4.5.  зна државе северне Европе и њихове   основне одлике 

ГЕ 3.4.1.  уме да објасни географски 

положај и значај северне Европе 

ГЕ 3.4.2. разуме  значај мора за живот људи 

и њихове делатности (риболов, 

експлоатација нафте, поморски саобраћај) 

ГЕ 3.4.3.  може да наведе и друга важна 

природна богатства северне Европе 

ГЕ 3.4.4.  зна специфичности држава 

северне Европе 
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Источна 

Европа 

ГЕ 1.4.1. именује основне регије Европе 

ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти Европе да 

одреди  географски положај источне Европе 

ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској карти 

источне    Европе основне облике рељефа 

ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске објекте и 

уочава њихов географски размештај на 

географској карти источне Европе 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе типове климе у источној  Европи и 

њихове основне одлике 

ГЕ 2.4.2. разликује  географске појмове, као што су чернозем, 

степа, тајга, тундра 

ГЕ 2.4.3.  разликује  национални и верски састав становништва 

источне Европе 

ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике становништва источне Европе 

ГЕ 2.4.5.  зна државе источне Европе и њихове   основне одлике 

ГЕ 3.4.1.  уме да објасни географски 

положај и значај источне Европе 

ГЕ 3.4.2. зна специфичности држава  

источне Европе 

ГЕ 3.4.3.  познаје и уважава различитости 

народа и култура Европе и значај очувања 

културне баштине 

ГЕ 3.4.4. уме самостално, у пару или у 

групи да прикупља, обрађује, анализира и 

презентује географске информације 

ГЕ 3.4.5.  уме да повезује географска знања 

са знањима из других наставних предмета 

 

 

 

1.7. ФИЗИКА 

 
Циљеви и задаци:  

Ученик треба да: 

-кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати 

како физика истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживања и постављање бројних питања  

-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина:метарска трака, лењир са милиметарском 

поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар 

-само се упозна са појмом грешке и значајем релативне грешке а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању 

скала мерних инструмената 

-користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине:m, s, kg, N, m/s, Pa… 

-усвоји основне предсаве о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно кретање и средњу брзину као 

карактеристику променљивог праволинијског кретања 

-на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом, правцем и 

смером 

-усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 

-уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине  

-усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течност и гасове и разуме Паскалов закон  
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Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

    Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 

1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 

2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

3.Лабораторијске вежбе 

4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, читање популарне литературе из 

историје физике и сл.) 

5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 

 

Наставна тема Обрада Утврђивање Лаб. вежбе Укупно 

Увод 2 - - 2 

Кретање 7 7 - 14 

Сила 6 8 - 14 

Мерење 4 4 7 15 

Маса и густина 5 7 3 15 

Притисак 5 6 1 12 

Укупно 29 32 11 72 

 

 

Садржај програма 
Број 

часова 
Активности у васпитно-образовном раду 

Основни облици и начини 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

увод 2 

Ученик треба да спонтано прати ток посматране 

појаве,сопствено расуђује,поставља питања и да 

кроз примере уочава разлику између физицких 

тела и супстанција 

- монолошка, 

- дијалошка, 
- денонстративна 

Ученик треба да:-стекне појам о начину како физика 

истражује природу 

-зна да разликује појмове физичких тела од супстанција од 
којих се састоје тела 

   

кретање 14 

Ученици посматрају кретање разних 
тела,самостално закључују и наводе 

примере,учествују у анализи рачунских задатака 

и дискутују решење задатака 

- дијалошка, 

- демонстративна, 
- илустративна, 

- решавање 

- рачунских задатака, 

- монолошка  

Ученик треба да:-усвоји основне представе о механичком 

кретању 
-упозна величине које карактеришу равномерно 

праволинијско кретање(пут, временски интервал и брзину) 

-користи јединицу за брзину у SI систему: m/s 

-уме да измери и израчуна сталну брзину 
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сила 14 

Ученик пажљиво посматра различита деловања 

које наставник показује отворено и радознало 

поставља питања,свата повезаност физичких 
појава и истражује сам још нека деловања у 

природи 

- дијалошка, 

- монолошка, 

- демонстративна, 

- илустративна 

Ученик треба да :на основу појма узајамног деловања тела 

(одбијања, привлачења, деформација, промене кретања) 

схвати силу као меру узајамног деловања тела, која се мери 

динамометром 
-уме да измери силу динамометром 

-користи јединицу силе у SI систему :N 

-знају да је сила векторска величина  

 

 

 
мерење 

15 

Ученик посматра разна мерила и 

иструменте,уочава разлику при мерењу,развија 
радозналост за мерење неких величина,записује 

неке мерене величине и закључује значај мерења 

у физици 

- дијалошка, 

- монолошка, 
- лабораторијско-

експериментална, 

- демонстративна 

Ученик треба да :-овладају мерењем следећих физичких 
величина: дужине, времена и запремине 

-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење 

одговарајућих физичких величина лењиром, мерном траком, 

нониусом, хронометром, мензуром 
-користи једиинице SI система набројаних физичких 

величина (m,s...) 

-разликује временски тренутак од временског интервала 

маса и густина 15 

Ученик посматра,уочава,врши 

мерења,записује,закључује,врши анализу 
задатака и математички израчунава непознату 

величину 

- дијалошка, 
- монолошка, 

- демонстративна, 

- лабораторијско-

експериментална, 
- решавање рачунских 

задатака 

Ученик треба да:-добије представу о маси као 

карактеристици физичког тела при узајамном деловању тела, 

да зна да се маса тела мери вагом и да је адитивна величина 

-уме помоћу дефиниционих формула да израчуна бројне 
вредности густине 

-уме да одреди густину чврстих тела и течности мерењем 

масе и запремине 

-зна јединице масе и густине у SI систему:kg, kg/m 

притисак 12 
Ученик посматра,пита,записује, наводи примере 
за притисак,решава просте задатке и примењује 

стечењо знање за решавање проблема  

- дијалошка, 

- монолошка, 
- демонстративна, 

- лабораторијско- 

експериментална, 

- илустративна, 
- решавање рачун. 

задатака 

Ученик треба да:- одреди притисак чврстих тела мерењем и 

израчунавањем 

-користи јединицу притиска у SI систему: Pa 
-схвати да се притисак у течностима и гасовима преноси 

подједнако у свим правцима -разуме Паскалов закон 

-разуме атмосверски притисак  

-уме да користи барометар 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН 
РАДА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

бр. часова за 

 

стандарди 

 

р.бр 

 

Наставне теме 

 

 

обраду 

 

утврђивањ

е 

 

вежбе 

систе

матиз

ација 

 

свега 

 

основни ниво 

 

средњи ниво 

     

напредни 

ниво 

 

1. 

 

                   Увод 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

  

 

 

 

 

2. 

 

Кретање 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

14 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

2.2.1 

 

3.2.1 

 

 

3. 

 

Сила 

 

6 

 

7 

 

0 

 

1 

 

14 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.4 

3.1.2 

 

 

 

4. 

 

 

Мерење 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

15 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

3.4.1 

3.4.3 

 

 

5. 

 

Маса и густина 

 

5 

 

7 

 

2 

 

1 

 

15 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.5 

1.4.6 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.4 

2.1.5 

 

3.4.1 

3.4.3 

 

6. 

 

Притисак 

 

5 

 

6 

 

1 

 

0 

 

12 

1.1.3 2.1.6 3.1.3 

3.1.4 

3.5.2 

  

СВЕГА ЧАСОВА 

 

29 

 

30 

 

 

9 

 

 

4 

 

72 
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1.8. МАТЕМАТИКА 
 

     Циљеви и задаци:   
     Ученике треба оспособити да: 

-схвате потребу увођења негативних бројева,упознају структуре скупова целих и рационалних бројева, појмове супротног    броја,  

реципрочног броја и апсолутне вредности броја; 

-упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и  Q и потпуно увежбају извођење тих операција, уз коришћење 

њихових својстава; 

-могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају њихову бројевну вредност;  

-упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева; 

-разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси;  

-упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства;  

-схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних конструкција троугла и четвороугла;  

-схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина троуглова, паралелограма и других 

четвороуглова; 

-применјују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима;  

-усвајају елементе дедуктивног закључивања ( правилно формулисање тврђења ; правилно коришћење свих везника “и”, “или” , а 

нарочито “aкo… онда…” и  “ акo и само ако  “; осете потребу за извођењем доказа и умеју то да раде у -једноставнијим 

случајевима). 

 

Р/Б НАСТАВНА ТЕМА 
УКУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА 
БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДЕ БРОЈ ЧАСОВА ВЕЖБЕ 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 24   9 15 

2. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 45 17 28 

3. ТРОУГАО 30 13 17 

4. ЧЕТВОРОУГАО 20 8 12 

5. 

ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

17 7 10 

6. 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМА 
8 4 4 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 
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Цели бројеви 24 (9+15) 

-пребројава 
-групише 

-упоређује 

-сређује по редоследу 

-рачуна 
-примењује 

-дијалошка 
-демонстративна 

-текстуална 

-појам негативног броја  

-скуп целих бројева Z 

-цели бројеви на бројевној правој 
-супротан број 

-апсолутна вредност целог броја 

-упоређивање целих бројева 

-основне рачунске операције са целим бројевима и њихова својства 

Рационални бројеви 45 (17+28) 

-разликује 

-именује 
-упоређује 

-пребројава 

-рачуна 

-примењује 

-дијалошка 

-демонстративна 

-текстуална 

-скуп рационалних бројева Q  
-приказивање рационалних бројева на бројевној правој 

-уређеност скупа Q  

-рачунске операције у скупу Q и њихова својства 

-изрази са рационалним бројевима  
-једначине и неједначине упознатих облика-решавање и примена 

-проценат и примене  

Троугао 30 (13+17) 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-демонстративна 

-илустративна 
-дијалошка 

-троугао; однос страница,врсте троуглова према страницама. 

-углови троугла,збир углова,врсте троуглова према угловима 
-однос између страница и углова троугла 

-конструкције неких углова (60˚ , 120˚ , 30˚ , 45˚ , 75˚ , 135˚ ) 

-подударност троуглова ( интерпретација) 

-основна правила о подударности троуглова; закључивање о једнакости 
аналогних елемената 

-основне конструкције троуглова 

-описана кружна линија око троугла и уписана у њега, висина и тежишна 

дуж 
-четири значајне тачке у троуглу и њихова конструкција 

Четвороугао 20 (8+12) 

-посматра 

-уочава 

-именује 
-разликује 

-демонстративна 

-илустративна 

-дијалошка 

-четвороугао; врсте четвороугла (квадрат, правоугаоник, паралелограм, 

ромб, трапез, делтоид); 

-углови четвороугла 
-паралелограм, својства; појам централне симетрије 

-врсте паралелограма; правоугли паралелограми 

-конструкције паралелограма  

-трапез, својства, средња линија 
-врсте трапеза, једнакокраки трапез 

-основне конструкције трапеза 

Површина 

четвороугла  и 

троугла 

17 (7+10) 

-уочава 

-рачуна 
-упоређује 

- -примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-појам површине фигуре-површина правоугаоника 

-једнакост површина фигура 
-површина паралелограма, троугла, трапеза 

-површина четвороугла с нормалним дијагоналама 

Писмени задаци са 

исправкама 
8 (4+4)   -сагледати како су ученици савладали пређено градиво 
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ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

 
бр. часова за 

 

стандарди 

 

р.
бр 

 

Наставне теме 
 

 

обраду 

 

утвр 
ђивање 

 

провера 

систе

матиз
ација 

 

свега 

 

основни ниво 

 

средњи ниво 

 

напредни 
ниво 

1. Цели бројеви 9 14 1 / 24 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.6. 

МА.1.2.1. 

МА.1.2.1. 

МА.2.1.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.2.2.5. 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

2. Троугао 13 14 1 2 30 
МА.1.3.2. 

МА.1.3.6. 

МА.2.3.2. 

МА.2.3.6. 

МА.3.3.2. 

МА.3.3.6. 

3. Рационални бројеви 17 26 1 1 45 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.1.2.1. 

МА.1.5.4. 

МА.2.1.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.2.2.5. 

МА.2.5.4. 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

МА.3.5.4. 

4. Четвороугао 9 9 1 1 20 
МА.1.3.2. 

МА.1.3.6. 

МА.2.3.2. 

МА.2.3.6. 

МА.3.3.2. 

МА.3.3.6. 

5. 
Површина троугла 

и четвороугла 
7 10 / / 17 

МА.1.3.2. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.2. 

МА.2.4.1. 

МА.2.4.3. 

МА.3.3.2. 

МА.3.4.1. 

МА.3.4.2. 

 СВЕГА ЧАСОВА 55 73 4 4 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

1.9. БИОЛОГИЈА  
 

Циљ:   

Изучавањем биологије ученици треба да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, 

начину живота, основној грађи, разноврсности и значају животињског света.  

 

Р.Б. Наставна тема Обрада Понављ. Вежбе Провера УКУПНО 

I Увод 2 1 0 0 3 

II Праживотиње 5 3 1  9 

III Царство животиња 23 20 3 2 48 

IV 
Угроженост и заштита 

животиња 
4 2 0 0 6 

V 
Увод у еволуцију живог 

света 
4 2 0 0 6 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у 

 образовно-

васпитном  

раду 

Оновни облици 

 извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

I Увод 3 
-  слушаjу, 
-  причају 

 монолошка,  
- дијалошка    

- да ученици упознају основне појмове о природном систему животиња и 

еволуотивном развоју главних животињских група 

II  Праживотиње 9 

- слушају,   

- причају,  

- упоређују 

- монолошка, 

- дијалошка, 

- демонстраривна 

- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња 

III Царство 

животиња 
48 

- слушају,  
- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- упоређују, 
- истражују 

- монолошка,  

- дијалошка,  

- демонстративна,  

- илустративна 

- да науче основни грађу и начин живота, распрострањеност и значај  сунђера, 

дупљара, пљоснатих црва, ваљкастих црва, чланковитих црва, мекушаца, 
зглавкара и бодљокожаца 

- упознају обољења која изазивају празити 

- схвате улогу инсеката у природи 

-да науче основну грађу, начин живота, распрострањеност и прилагођеност 
различитим условима живота: риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара 

- схвате значај бриге о потомству сисара и птица  

IV Угроженост и 

заштита животиња 

6 -слушају, 

-причају, 

-описују,  
-упоређују,  

-истражују 

- монолошка, 

- дијалошка,    

- демонстративна,  
- илустративна 

 - да схвате значај одговорног односа према животињама 
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V Увод у 

еволуцију живог 
света 

6 - слушају, посматрају, 
причају, описујју, 

упоређују, истражују, 

уочавају 

- монолошка, 
дијалошка,   

демонстративна 

- да ученици схвате елементарне основе теорије органске еволуције и разумеју 
историјски развитак Земље и живота на њој 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 
РАДА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

бр. часова за 

 

стандарди 

 

р.бр 

 

Наставне теме 

 

 

обраду 

 

утвр ђивање 

 

вежбе 

систем

атизац

ија 

 

свега 

 

основни ниво 

 

средњи ниво 

     

напредни 

ниво 

 

 

1. 

 

Увод 

 

2 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

 

3 

БИ.1.1.4. 

БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9. 

 

БИ.2.1.3. 

 

БИ3.1.4 

3. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Праживотиње  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 

БИ.1.1.3. 

БИ.1.1.5. 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.1.2.7. 

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.4.3. 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.3. 

БИ.1.5.4. 

БИ. 1.5.5. 

БИ.2.1.2. 

БИ.2.1.4. 

БИ.2.2.1. 

БИ.2.2.2. 

БИ2.2.3. 

БИ.2.2.4. 

БИ.2.2.5. 

БИ.2.2.6. 

БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. 

БИ.2.2.9. 

БИ.2.3.1. 

БИ.2.3.2. 

БИ.2.4.3. 

БИ.2.4.4. 

  

           

БИ3.1.3 

БИ3.1.5 

БИ3.2.1 

БИ3.2.2 

БИ3.2.3 

БИ3.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царство животиња 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

23 

БИ.1.1.3. 

БИ.1.1.5. 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.1.2.7. 

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.4.3. 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.3. 

БИ.1.5.4. 

БИ. 1.5.5. 

 

БИ.2.1.2. 

БИ.2.1.4. 

БИ.2.2.1. 

БИ.2.2.2. 

БИ2.2.3. 

БИ.2.2.4. 

БИ.2.2.5. 

БИ.2.2.6. 

БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. 

БИ.2.2.9. 

БИ.2.3.1. 

БИ.2.3.2. 

БИ.2.4.3. 

БИ.2.4.4. 

         

БИ3.1.3 

БИ3.1.5 

БИ3.2.1 

БИ3.2.2 

БИ3.2.3 

БИ3.2.6 
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3. 

 
 

 

 

 

 

Царство животиња 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 БИ.1.1.3. 

БИ.1.1.5. 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.1.2.7. 

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.4.3. 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.3. 

БИ.1.5.4. 

БИ. 1.5.5. 

 

БИ.2.1.2. 

БИ.2.1.4. 

БИ.2.2.1. 

БИ.2.2.2. 

БИ2.2.3. 

БИ.2.2.4. 

БИ.2.2.5. 

БИ.2.2.6. 

БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. 

БИ.2.2.9. 

БИ.2.3.1. 

БИ.2.3.2. 

БИ.2.4.3. 

БИ.2.4.4. 

  

 

 

 

 

 

БИ3.1.3 

БИ3.1.5 

БИ3.2.1 

БИ3.2.2 

БИ3.2.3 

БИ3.2.6 

 

 

4. 
 

 

 

 

Угроженост и заштита 

животиња 

 

4 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

6 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8. 

 

 

БИ.2.4.8. 

БИ.2.4.9. 

  

 

 

 

 

5. 

 

 

Увод у еволуцију живог света 

 

 

 

   4 

 

 

 

2 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

6 

 

БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. 

 

БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6. 

 

БИ3.3.5 
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1.10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

М
е
с
е
ц

 

Н
а

с
т
а

в
н

а
 

т
е
м

а
 

  

  Број часова 

 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

 

    за  

обраду 

 

 

 

за друге 

типове п
о

 

н
а

с
т
а

в
н

о
ј 

т
е
м

и
 

С
е
п

т
е
м

б
а

р
 

I.
 У

В
О

Д
 

1. 1 Историја архитектуре. Врсте грађевинских објеката 
 УЧ 

3
 O

 +
 У

Ч
 =

 4
 

У
К

У
П

Н
О

 

2.  Врсте грађевинских објеката О  

3.  Конструктивни елементи грађевинског објекта  
О 

 

4.  Системи градње у грађевинарству 
О 

 

II
. 
Т

Е
Х

Н
И

Ч
К

О
 

Ц
Р

Т
А

Њ
Е

 У
 

Г
Р

А
Ђ

Е
В

И
Н

А
Р

С
Т

В
У

 

 

5.  Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката, техничка 

документација (појам, врсте и примена пројеката)  ОВ 

4
 O

 +
 4

 О
В

 =
 8

 

У
К

У
П

Н
О

 

6.  Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката, техничка 

документација (појам, врсте и примена пројеката) 

 

 ОВ 

II
. 

Т
Е

Х
Н

И
Ч

К
О

 Ц
Р

Т
А

Њ
Е

 У
 

Г
Р

А
Ђ

Е
В

И
Н

А
Р

С
Т

В
У

 

 

7.  Технички цртеж као основ за израду пројеката – размера, котирање, 

симболи и ознаке у грађевинарству 

 

ОВ 

4
 O

 +
 4

 О
В

 =
 8

 

У
К

У
П

Н
О

 

8.  Технички цртеж као основ за израду пројеката – размера, котирање, 

симболи и ознаке у грађевинарству 

 

ОВ 

О
к

т
о

б
а

р
 

9.  Технички цртеж као основ за израду пројеката – размера, котирање, 

симболи и ознаке у грађевинарству 

 
В 

10.  Технички цртеж као основ за израду пројеката – размера, котирање, 

симболи и ознаке у грађевинарству 

 
В 
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11.  Графичко представљање предмета – објеката прибором  
В 

12.  Графичко представљање предмета – објеката прибором  
В 

II
I.

 И
Н

Ф
О

Р
М

А
Т

И
Ч

К
А

 Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
ЈА

 

13.  Програм за једнoставно цртање  
ОВ 

1
6

 О
В

 =
 1

6
 У

К
У

П
Н

О
 

14.  Програм за једнoставно цртање  
ОВ 

15.  Програм за једнoставно цртање  
ОВ 

16.  Програм за једнoставно цртање  
ОВ 

17.  Програм за једнoставно цртање  
ОВ 

18.  Програм за једнoставно цртање  
ОВ 

Н
о

в
е
м

б
а

р
 

19.  Коришћење ЦД-а и флеш меморије  ОВ 

20.  Коришћење ЦД-а и флеш меморије  ОВ 

21.  Коришћење ЦД-а и флеш меморије  ОВ 

Н
о

в
е
м

б

а
р

 

 

22.  Коришћење ЦД-а и флеш меморије  
ОВ 

1
6

 О
В

 =
 

1
6

 

У
К

У
П

Н

О
 

23.  Снимање цртежа  
ОВ 
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24.  Снимање цртежа  
ОВ 

25.  
Употреба штампача 

 
ОВ 

26.  
Употреба штампача 

 
ОВ 

Д
е
ц

е
м

б
а

р
 

27.  Коришћење интернета  
ОВ 

28.  Коришћење интернета 

 

 
ОВ 

IV
. 
Г

Р
А

Ђ
Е

В
И

Н
С

К
И

 

М
А

Т
Е

Р
И

ЈА
Л

И
 

 

29.  
Подела и врсте грађевинских материјала 

 
ОВ 

2
 O

 +
 2

 О
В

 =
 4

 

У
К

У
П

Н
О

 30.  Природни грађевински материјали – својства и примена  
ОВ 

31.  
Вештачки грађевински материјали – својства и примена 

О 

 
 

32.  
Вештачки грађевински материјали – својства и примена 

О 

 
 

V
. 

Е
Н

Е
Р

Г
Е

Т
И

К

А
  

33.  
Енергетика у грађевинарству. Мере за рационално коришћење 

топлотне енергије у грађевинарству 

О 

 
 

4
 О

 =
 4

 

У
К

У
П

Н
О

 

34.  
Енергетика у грађевинарству. Мере за рационално коришћење 

топлотне енергије у грађевинарству 

О 
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Ј
а

н
у

а
р

 

 

35.  
Коришћење Сунчеве енергије 

О 

 

  

V
. 

Е
Н

Е
Р

Г
Е

Т
И

К
А

 

 36.  
Коришћење Сунчеве енергије О 

  

V
I.

 Т
Е

Х
Н

И
Ч

К
А

 

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 У
 

Г
Р

А
Ђ

Е
В

И
Н

А
Р

С
Т

В
У

 37.  
Алати и машине у грађевинарству О 

 

4
 О

 =
 4

 У
К

У
П

Н
О

 

38.  
Алати и машине у грађевинарству О 

 

39.  
Мере заштите у изградњи објеката О 

 

40.  

Мере заштите у изградњи објеката О 

 

Ф
е
б

р
у

а
р

 V
II

. 

С
А

О
Б

Р

А
Ћ

А
ЈН

И
 

С
И

С
Т

Е

М
И

 

41.  Грађевински објекти у саобраћају: ауто-путеви, железничке станице, 

луке, аеродроми 
О 

 

2
 О

 =
 2

 

У
К

У
П

Н

О
 

42.  Грађевински објекти у саобраћају: ауто-путеви, железничке станице, 

луке, аеродроми 
О 

 

V
II

I.
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 

С
Т

А
Н

О
В

А
Њ

А
 

 

43.  Етика становања (понашање станара у стану, стамбеној згради, на 

улуци и другим јавним местима) 

 
ОВ 

4
 О

В
 =

 4
 

У
К

У
П

Н
О

 

44.  Етика становања (понашање станара у стану, стамбеној згради, на 

улуци и другим јавним местима) 

 
ОВ 

М
а

р
т

 

 

45.  Израда плана стана и предлог за његово уређење  
 ОВ 

46.  Уређење екстеријера и ентеријера 
 ОВ 
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V
II

I.
 К

О
Н

С
Т

Р
У

К
Т

О
Р

С
К

О
 М

О
Д

Е
Л

О
В

А
Њ

Е
 –

 М
О

Д
У

Л
И

 

47.  Самосталан рад на сопственом пројекту 
 В 

2
2

 О
В

 =
 2

2
 У

К
У

П
Н

О
 

48.  Самосталан рад на сопственом пројекту 
 В 

49.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

50.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

51.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

52.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

А
п

р
и

л
 

53.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

54.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

55.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

56.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

57.  Самосталан рад на сопственом пројекту 
 В 

58.  Самосталан рад на сопственом пројекту 
 В 

59.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 
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60.  Самосталан рад на сопственом пројекту  
В 

М
а

ј 

61.  Израда макете стана на основу плана и предлог за његово уређење  
В 

62.  Израда макете стана на основу плана и предлог за његово уређење  
В 

63.  Моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи  
В 

64.  Моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи  
В 

65.  Кућне инсталације и санитарни уређаји  
В 

 

66.  Кућне инсталације и санитарни уређаји  
В 

 

67.  Могућност рада на рачунару  
В 

68.  Могућност рада на рачунару  
В 

Ј
у

н
 

IX
. 
Т

Е
Х

Н
И

Ч
К

А
 

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 У
 

П
О

Љ
О

П
Р

И
В

Р
Е

Д
И

 

 

69.  Организација рада и примена савремених средстава у пољопривредној 

производњи  
О 

 

2
 О

 +
 2

 В
 =

 4
 

У
К

У
П

Н
О

 

70.  Техничка средства у пољопривредној производњи 
О 

 

71.  Машине и уређаји у пољопривредној производњи  
O  

72.  Машине и уређаји у пољопривредној производњи 
O  
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Прво полугодиште  7 27 34 

Друго полугодиште  12 26 38 

Укупно   17 55 72 

           Tип часа: 

УЧ – уводни час 

О – oбрада новог градива 

ОВ – обрада, вежба 

 

1.11. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
ГОДИШЊИ ФОНД:72+54 

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. 
 

  
НЕДЕЉНИ ФОНД  ЧАСОВА ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА 

1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 
     1.1.настава физичког и здрав.васпитања 

2 72 

2. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
     2.1.активности у природи 

     2.2.слободне активности(секције) 

     2.3.корективно-педагошки рад 

     2.4. школска и друга такмичења 

1,5 54 
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Наставни  садржај Број  часова Број  часова обраде 
Број  часова 
увежбавања 

Број  часова провере 
Број  часова 
понављања 

Атлетика 16 6 6 4  

Спортска гимнастика 16 5 7 4  

Кошарка 16 6 6 4  

Ритмика и плес 4 2 1 1  

Стони тенис 12 4 6 2  

Тестирања и мерења 8 / / 8  

      

                              УКУПНО 
72 23 26 23  

 

1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

 

OБЛАСТ/ТЕМА Исходи Садржаји 

Атлетика Комб.и користи достигнути ниво усвојене технике кретања у 

спорту и свакодневном животу,доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским дисциплинама 

Техника истрајног трчања,истрајно трчање-припрема за 

крос,техника спринтерског трчања,тех.високог и ниског 

старта,скок у вис,бацање лоптице од200гр.и кугле. 

Спортска 

гимнастика 

Одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитимкретањима,изводи ротације тела,користи 

елементе гимнастике у свакодневном животним ситуацијама 

и игри 

Вежбе на тлу,прескоци и скокови,вежбе у упору,вежбе у 

вису,ниска греда 

Рукомет-кошарка 

Користи елементе технике у игри,примењује основна 

правила,учествује на унутародељенским такмичењима 

основни елементи технике и правила,вођење лопте,хватања и 

додавања лопте,шутирања,финтирања,принципи индивидуалне 

одбране,спортски полигон 

Плес и ритмика 
Изводи кретања и вежбе и кратке саставе уз музичку 
пратњу,игра народно коло,изводи кретања у различитом 

ритму,изводи основне елементе плеса из народне традиције 

Покрети уз  ритам и музичку пратњу,ритмићка вежба без 
реквизита,скокови кроз вијачу,народно коло“моравац“,основни 

кораци друштвених плесова 

Стонитенис 
Користи у свакодневном животу,извиди карактеристична 

кретања,учествује на такмичењима 
Техника форхенда,бекхенда,сервиса,игра дубла,зна правила игре 

 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

Наставни  

садржаји 

Број 

часова 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Активности наставника у васпитно –образовном 

раду 

Активности ученика у 

васпитно-образовном раду 

Основни 
облици 

извођења 

програма 

атлетика 16 Кондиција,издржљивост,снага,брзина Дискусија,објашњавање,приказивање,такмичење,мерења Ходање,трчање,вежбање,мерења Физичка 

везбања 

Спортска 

гимнастика 

16 Одзава равнотежу,развој снаге,ради 

елементе карактеристичне за 

гимнастику 

Приказивање,објашњавање,такмичења Ставови,кретања,упори,издржаји  Физичка 

везбања 

Рукомет/кошарка 16 Брзина,издржљивист,прецизност Такмичења,дискусија Техника спортске 

игре,правила,трчања,шутирања 

Физичка 

вежбања 

Плес и ритмика 4 Покрети  уз музичку пратњу Показивање,објашњавање Игра уз ритам и музичку пратњу Физичка 

везбања 

Стонитенис 12 Карактеристична 

кретања,издржљивист 

Прикативање,објашњавање,такмичењ, Кретања,вежбања Физичка 

вежбања 

Тестирања и 

мерења 

8 Брзина,снага,издржљивист Тестирања,мерења,приказивања,дискусија Трчања,везбања,упор , Физичка 

вежба 

 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Наставни  садржај 
Број  

часова 
Обукa  

Увежба- 

вањe  
Проверa  

Технике 

оцењивања  

ученичких 

постигнућа 

Исходи 

Мали фудбал 18 7 11 / вежба 
Примењује основ,на правилаигре,примењује у 

свакодневном животу,такмичи се 

Атлетика 9 / 9 / __//__ 
Комбинује и користи достигнути ниво усвојене 

технике кретања у свакодневном  животу 

Спортска 

гимнастика 
9 2 7 / ___//___ 

Одрзава стабилну и динамичку равнотежу,изводи 

ротације тела,користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним ситуацијама и игри 

Плес и ритмика 9 5 4 / ___//___ 

Изводи кретања,вежбе и кратке саставе уз музочку 

пратњу,кретања у различитом ритму,зна основне 

кораке плеса народне традиције 

Стонитенис 9 4 5 / 
___//___ Примењује основна правила игре,користи у 

свакодневном животу 

  18                 36 

  

УКУПНО ОФА 54 
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1.12. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Редни 

број 

Наставна 

тема 
Циљеви Задаци Време 

1. 
ИКТ 

 

15  

- Оспособљавање за различите примене 

рачунарске, информационе и комуникационе 

технологије  

- Развијање креаивности и функционализација 

знања  
-Оспособљавање ученика да бира и примени 

најприкладнију технологију зависно од задатка, 

области у којој примењује или проблему који 

решава  

Упознати ученике са појмом инстант порука, блога, форума и електронског 

учења 

-Упознавање ученика са обрадом слика и  типовима записа дигиталних 

слика; 

-Оспособити ученике за рад са програмом за снимање и обраду звука; 
упознати их са различитим форматима звучног записа, обрадом звука и 

монтажом. 

-Оспособити  ученике за коришћење програма за снимање и обраду видео 

записа. 

-Упознавање ученика са  анимацијом и коришћењем програма за израду 

анимација. 

-Упознавање ученика о раду са табелама: креирање табеле, унос текста у 

табелу, кретање кроз табелу, убацивање редова и колона, брисање редова и 

колона, спајање и дељење ћелија, промена ширине колоне, промена висине 

реда;Упознавање ученика са променом стила, боје и дебљине линије оквира 

као и сенчењем позадине табеле; 

-Упознавање ученика са убацивањем ефеката и повезивањем слајдова у 

једну целину. 

 

2. 

Дигитална 

писменост 

 

3  

-Формирање ставова одговорне комуникације и 

сарадње у дигиталном окружењу 

-Развијање свести о опасностима и ризицима 

при коришћењу интернета 

-Оспособљавање за одговорну примену 

препорука заштите здравља, безбедности, личне 

и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

-Упознавање ученика са глобалном и локалном рачунарском мрежом. 

-Поступци и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи  

-Ауторска права и симболи који представљају лиценцу  

-Упознавање ученика са заштитом личних података и сигурности на 

Интернету 

Оспособити ученике за слање и примање  електронске поште. 

 

 

3. 
Рачунарство 

 

18  

-Развијање алгоритамског начина размишљања  

-Развијање логичког мишљења и креаивности  

-Развијање техника програмирања кроз 

анализирање примера и самостално решавање 

базичних алгоритамских проблема  

- Упознавање са изабраним програмским језиком и развојним окружењем 

на тривијалном примеру програма  

 - Упознавање (кроз примере, објашњења и задатке за самостални рад) са 

елементима програмских језика и одговарајућим алгоритмима,  

 

 

 Укупно 36    
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2. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

2.1. ВЕРСКА НАСТАВА  -  православни  катихизис (веронаука) 
 

Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да 

ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се 

хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се како на 

информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се 

сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу 

равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;  

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог 

односа према Богу, људима и природи. 
зависности од објективних могућности (удаљеност, време, могућност организовања итд).  
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Садржај програма 
Број 

часова 

Активности у образовно васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Увод 1 упознавање са садржајем и начином рада   

Тајна Христова – јединство Бога и човека 

(Литургија као тајна Христова) 
6 

опис Христовог живота забележеног у 

Јеванђељима из Литургијске перспективе 

фронтални 
индивидуални 

групни 

да уоче да је слобода кључни елемент у 

разумевању Тајне Христове 

Рожење Христово од Духа Светог и Марије 

Дјеве (улога слободе Марије Дјеве у рођењу 

Спаситеља: девичанство Богородице) 

3 
читање сведочанстава забележених у 
Новом Завету и светоотачка тумачења 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да уоче да је зачеће Господа Исуса Христа 

од Духа Светог и Марије Дјеве акт 

слободе, како Бога, тако и човека 

Христос је Син Божији који је постао човек, 

нови Адама, да би сјединио створену природу 
с Богом (одлуке 1. и 4. Васељенског сабора; 

Символ Вере) 

8 

опис Христовог живота забележеног у 

Јеванђељима и одлукама 1. и 4. 
Васељенског сабора протумаченог кроз 

Литургију 

указивање на сличности и разлике између 

Христа и Адама кроз Стари Завет и описе 
стварања и живота првог човека 

фронтални 
индивидуални 

да се изгради свест да је Син Божији 

постао нови Адам преко кога се остварује 

јединство створене природе и Бога 

Улога Бога у спасењу света (свет не може да 

постоји без заједнице с Богом, али Бог не 
врши насиље над човеком) 

4 
читање сведочанстава из Новог Завета и 

светоотачких тумачења 

фронтални 

индивидуални 
групни 

да запазе да слобода кључни елемент у 

остваривању јединстава Бога и тварне 

природе у коме створена природа 

превазилази смрт 

Улога човека у спасењу света (слобода 

човекова је пресудна за спасење света; осврт 
на првог Адама и његову улогу у спасењу 

света; однос човека према природи) 

5 
читање делова Новог Завета и 
светоотачких тумачења 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да науче да се слобода поистовећује са 

личносшћу, односно да се личност 
поистовећује с љубављу према другој 

личности 

Христово страдање и Васкрсење 

 

 

 

5 
читање делова Новог Завета и 

светоотачких тумачења 

фронтални 
индивидуални 

групни 

да уоче да се слобода човека у односу на 

Бога изражава као вера у Бога Оца и 

његово обећање, односно као љубав према 
Богу Оцу која кроз Литургију чини 

присутним у историји оно што нам је Бог 

обећао да ће се десити на крају, а то је 

Царство Божије 

Христов живот у Православној иконографији 4 
приказ и објашњење икона Господњих 

празника 

фронтални 

индивидуални 

запазе разлику између приказивања живота 

Христовог у православној иконографији и 
западној ренесансној уметности 
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2.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 
Циљ и задаци 

Општи циљ предмета  је оспособљавање ученика за активно учешће у животу  школе, посебно локалне заједнице,о примени 

демократских принципа и поштовање вредности кроз практично деловање 

 

Задаци предмета: 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице. 

-разумевање и функционисање  нивоа и органа власти, 

-упознавање мера власти, 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице, 

-развијање комуникацијских вештина  неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и  изражавање мишљеања, 

-обучавање за тимски начин рада. 

- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања.  

 

Редни 

број 

Наставне теме Број часова 

1 Упознавање основних елемената програма 6 

2 Први корак –уочавање проблема у заједници 4 

3 Други корак –избор проблема 1 

4 Трећи корак –сакупљање података о изабраном проблему 8 

5 Израда студије 12 

6 Јавна презентација студије 1 

7 Осврт на научено 4 

                                                                 УКУПНО 36 
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Садржаји програма Број часова 
Активности образовно-васпитног 

рада 

Основни облици  

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Упознавање основних 

елемената програма 
6 

-разговарају, 

-илуструју, 

-дискутују, 
-изводе закључке 

-радионичарска, 

-интерактивна, 

-симулацијска 

-упознати ученика са најзначајнијим појмовима везаним за 

пројекат грађанин, 
-обучавање ученика за тимски рад , 

-оспособљавање за активно учешће у животу и раду локалне 

заједнице 

 
 

2.  Први корак –Уочавање 

проблема у заједници 
4 

-дискутују, 

-разговор са родитерљима и осталим 

представницима локалне заједнице                             

-попуњавају упитник, 
-читају штампане изворе локалне 

заједноце, 

-доносе закључке 

- радионичарска, 

-групни рад, 

-тимски рад, 

-интерактивна 

-слободно размишљање и изношење размишљања о отвореним 

питањима и проблемима које су сами идентификовали у локалној 

средини као значајне, 

-упознавање  права и одговорности грађана на нивоу локалне 
заједнице, 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти, 

-упознавање мера власти 

3. Други корак –избор проблема 1 

-процењују прикупљене податке, 

-дискутују, 
-бирају заједнички проблем 

-радионичарска, 

-групни 

-Слободно, демократско изражавање сопствених идеја, 

-учење преузимања одговорности за сопствене одлуке 

4. Трећи корак – Сакупљање 
података о изабраном проблему 

8 

-сакупљају информације, 

-праве упитнике, 

-одлазе на терен-библиотеку,локалну 
управу..., 

-истражују, 

-разговарају 

-истраживачки рад, 

-тимски рад, 
-посете, 

-инерактивна 

-унапређење комуникацијских вештина у различитим социјалним 
ситуацијама- са представницима јавних институција, организација 

и другим учесницима  у животу локане заједнице, 

-развијање способности критичког мишљења, аргументовања и 

залагања за сопствене ставове 

5. Четврти корак –Израда 
студије 

12 

-разврставају и класификују 

прикупљени материјал, 
-дискутују,                                          - 

израђују пано 

-радионичарска, 

-групни, 
-интерактивна, 

-симулативна 

-обучавање за рад у групи и тиму, 

-  да науче не шта да мисле-раде, него како мисле-раде, 
-да самостално и активно учествују у свим активностима и 

преузетим одговорностима 

6. Пети корак –Јавна 

презентација студије 
1 

-презентују, 

-одговарају на питања, 

-бране своје ставове, 

-изводе закључке 

-интерактивна, 
-симулативна , 

-јавни наступ 

-боље разумевање нових и непознатих ситуација  и ублажавање 

страха  од непознатог  као ометајућег фактора  у различитим 
приликама јаног наступа, 

-упознавање свих структура: школе, родитеља, представника 

локалне заједнице, са оствареним резултатима програма 

7. Шести корак –Осврт на 

научено 
4 

-разговарају, 

-процењују, 
-закључују 

-интерактивна, 

-демонстративна, 
-игровна 

Оспособљавање да самостално процене,  искуства  и вештине које 

су стекли  током програма 
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2.3. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

 

Циљ:Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина и развијењем способности и метода учења страног језика.  

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте:развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,његових 

хуманистичких,маоралних и естетских ставова,стицање позитивног односа према другим језицима и културама,као и према сопственом 

језику и културном наслеђу,уз уважавање различитости и навикавања на отвореност у комуникацији,стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика.Током основног образовања,ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која  ће 

му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,као и да настави на вишем нивоу образовања и 

самостално,учење истог или другог страног језика. 

-Циљ наставе немачког језика у V разреду јесте да: 

-ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама предвиђеним наставним програмом;  

-ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темема предвиђеним наставним програмом;  

-ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом;  

-ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом,поштујући правила писаног 

кода. 

-ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом,поштујући социокултурне норме интеракције; 

-ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења 

страног језика. 

Задаци: 
-Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају.Истовремено се континуирано примењују и 

оперативни задаци из претходних разреда; 

-Разумевање говора; 

-Разумевање писаног текста; 

-Усмено изражавање; 

-Интеракција; 

-Писмено изражавање.         
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а Садржај програма 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици извођења 

програма 
Оперативни задаци извођења програма 

1         8 ШКОЛА: 

-слушање 

-читање текста 

-коминикација 

-посматрање и склаоање приче 

-препрочавање 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

-разуме монолошко излагање наставника 

-кратко саопштавање садржаја монолога 

-да савлада технику читања,глобално разуме садржај непознатог текста 

-да изздвоји најбитније елементе из обрађеног текста користећи савладану језичку грађу 

2  10 
ПОРОДЦА И БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

-слушање 

-читање 

-препричавање 

-драматизација дијалога 

-писање по диктату 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

--разуме дијалоге и монолошка излагања  

-даље усавршава изговор гласова 

-монолошки представи себе или другога 

-савладава технике читања 

-пише сложене реченице 

3     12 ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ 

-слушање 

-читање 

-препричавање 

-драматизација дијалога 

-писање по диктату 

-усвајање нових граматичких 

садржаја 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

-разуме и реагује на моголошка и дијалошка излагања наставника 

-да ступи у дијалог у оквиру шест до осам реплика постављањем питања и одговарањем на 

питања 

-води разговор у оквирима комуникативних функција  

4      8 ПРАЗНИЦИ 

-слушање 

-читање 

-препричавање 

-граматичке вежбе 

-писање по диктату 

  -усвајање нових  садржаја 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

-разуме кратке дијалоге,приче и песме у вези са обрађеном темом 

-даље савладава основна правила графије и ортографоје 

-пише једноставне поруке и кратка неформална писма 

5      8 МОЈ ДОМ 

-слушање 

-читање 

-препричавање 

-драматизација дијалога 

-писање по диктату 

-усвајање нових граматичких 

садржаја 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

-препознаје поред  изјавне,заповедне и упитне  

-разуме глобално садржај непознатог текста 

-издваја најбитније елементе из обрађеног дијалога или текста 
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6 9 ИСХРАНА 

-слушање 

-читање 

-препричавање 

-драматизација дијалога 

-писање по диктату 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

-користи спонтано најчешће устаљене изразе учтивости 

-пише реченице,изоловано или у краћим изменама 

 

 

7 7 ОДЕЋА 

-читање 

-препричавање 

-драматизација дијалога 

-писање по диктату 
-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

-даље усавршава изговор гласова 

-даље савладава технике  читања 

-издваја најбитније елементе обрађеног дијалога и преформулише садржај 

8 8 ОКРУЖЕЊЕ 

-читање 

-препричавање 

-граматичке вежбе 

-писање по диктату 

 -пише састав 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

-разуме дијалошка и монолошка излагања 

-користи спонтано најчешће устаљене изразе учтивости 

-пише сложеније реченице на основу датог модела 

9 2 ОСТАЛО 

-читање 

-препричавање 

-граматичке вежбе 

-писање по диктату 

 -пише састав 

-индивидуални 

-фронтални 

-у пару 

--у неколико кратких реченица саопштава садржај наративног текста,или опште ситуације  

-пише сложеније реченице на основу датог модела 

Начин остваривања програма 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације.Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводи и примењују следећи ставови:  

-циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у пријатној  и опуштеној 

атмосфери; 

-говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

-наставник мора бити сигуран да је схваћено знање поруке укључујући њене културолошке,васпитне и социјалирајуће елементе;  

-битно је значење језичке поруке; 

-почев од петог разреда очекује да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа;  

-знање ученика мери се јасно одређеним релативним критеријума тачности;  

-са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала,настава се заснива на  рад у учионици и ван ње,спроводи се путем групног 

или индивидуалног решавање проблема,потрагом за информацијама из различитих извора(интернет,проспекти,аудио материјал);  

-почев од петог разреда наставник-упућује ученике на граматичке садржаје без детаљних граматичких објашњења,а њихово познавање 

се оцењује на основу употребе у одговарајућем контексту. 

Комуникација и интеракција у настави немачког језика укључује и следећи:  

-усвајање језичког садржаја кроз осмишљено учествовање у друштвеном чину;  
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-уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала;  

-учионица постаје простор који је могуће прилагођавати проблемима наставе;  

-рад у паровима,малим и великим групама(мини-дијалози,игра по улогама); 

-вежбе слушања(према упутствима наставника или са cd); 

-певање у груби; 

-разумевање писаног текста; 

-писмено изражавање(проналажење недостајуће речи(употпунавање низа,укрштене речи и сл.)  

-писање честитки и разгледница. 

 

3. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

3.1.СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Оперативни задаци: 

-разумевање појма свакодневни живот; 

-разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 

-усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и 

упрошлости; 

-упознавање са улогом и значајем грбова и застава; 

-упознавање са улогом и значајем грбова и застава у прошлости српског народа; 

-упознавање са свакодневним животом у средњем веку; 

-упознавање са свакодневним животом српског народа у средњем веку; 

-подстицање ученика на самостални истраживачки рад; 

-развијање способности повезивања знања из различитих области . 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 

Појам свакодневног живота (уочавање разлике између политичке историје и историје свакодневног живота и указивање на 

основне тематске области истраживања - исхрана, становање, одевање, школовање, односи у породици и локалној 

заједници, лечење, религиозност и веровања обичних људи, забава, такмичарске игре...). 
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Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само владарима, војсковођама и државницима, већ и 

обичним људима, у историјским изворима углавном анонимним, којима се можемо приближити једино истраживањем њихове 

свакодневице). 

ГРБОВИ И ЗАСТАВЕ НЕКАД И САД 

Појам грба и заставе као симбола и хералдике као науке о грбовима (основни елементи: застава - једнобојна или вишебојна 

тканина на заставном копљу или стегу; грб - штит са грбовном сликом изнад кога је шлем или круна). 

Улога и значај грбова и застава у садашњости (као симбола државе, нације, владара, војске, града, установе, предузећа, политичке 

организације, спортског друштва...). 

Улога и значај грбова и застава у прошлости (појава грбова у XII веку -породичнигрбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови на заставама, новцу, печатима, поштанским 

маркама, споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички симболи - крст, орао, лав, змај, јелен, коњ, лик свеца, кула, љиљан, месечев 

срп...; вексилум - застава римских царева, лабарум - застава Константина Великог са знаком крста и грчким почетним словима имена 

Исуса Христа, значај освајања и губитка заставе у рату, значење беле заставе у рату...). 
Грбови и заставе у прошлости српског народа (порекло српског грба и заставе, значење четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних 

исредњовековних династија и властелинских породица - двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, Карађорђевића, Обреновића 

и Петровића-Његоша, лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, љиљани Котроманића...). 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ Свакодневни живот у средњовековној Европи 

Начин исхране у средњем веку (сакупљање и припремање намирница, лов и риболов, јеловник, начини чувања 

хране, земљорадња, виноградарство, пића). 

Одевање у средњем веку (материјали, сировине и начини обраде, накит, бојење, шминка и лична хигијена). 

Породични односи у средњем веку (положај мушкарца, жене и детета, утицај обичајног права). 

Становање у средњем веку (грађевински материјали, начин градње, оруђа за рад, изглед објеката и организација 

простора, осветљење, украшавање простора - таписерије, разлика између села и града). 

Живот у средњовековном граду (примери Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, Лондона...; хигијенски услови, опасност од 

епидемија...). 

Средњовековни замак (у миру и за време опсаде, одбрана замка: јарак, покретни мостови, прстенови одбране, стражарнице на 

капијама, поливање нападача врелим уљем и водом...). 

Живот у средњовековном селу (обавезе становништва, положај зависног сељака - работника, порез, присилни рад - изградња 

путева, насипа, утврђења...). 

Властелин на свом имању (лов - обука соколова, однос са работницима). Образовање (писмо, техника писања, школе...). 
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Живот у средњовековном манастиру (свакодневица организована према литургијским часовима и молитвама, основни послови 

монаха...). 

Војска (израда и изглед војничке опреме: оружје - мач, копље, борбена секира, праћка, лук и стрела, самострел, топуз, млат, 

"грчка ватра"...; оклоп - панцирна кошуља, шлем, визир, рамени оклоп, оклопне рукавице, оклоп колена, коњски 

оклоп...; штитови, опсадне справе - катапулти, овнови, опсадне куле...). 

Витешка каријера (пут племићких синова од пажа и штитоноше до витеза, свечано проглашење за витеза, витешки закони части). 

Витешки турнири и друге такмичарске игре (увежбавање ратничких вештина, мегдани, ношење знамења неке госпе као начин 

показивања наклоности, перјанице- челенке на шлемовима...). 

Друштвени живот (игре, плес уз музику, музички инструменти, позориште, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, путујући 

свирачи и забављачи...). 

Употребни предмети (техника и умеће израде - оруђе, посуђе, кућни инвентар, печати, новац...). 

Страхови средњовековног становништва (од смака света, природних непогода, болести, непознатог, другачијег и другог -

 странаца, припадника друге професије, пола, вероисповести, митских бића - вештица, вампира, вукодлака, духова...). 

Лечење (заразне болести, појава куге - "црна смрт", начини здравствене заштите и превентиве, лекови и лековито биље). 

Путовање и трговина (ходочашћа - света места, мисионари, путујући трговци, значајни сајмови). 

Свакодневни живот у српским земљама средњег века 

Начин исхране (припремање хране, кућно посуђе, реконструкција могућег јеловника...). 

Одевање (материјали и тканине, склавина - основна гардероба Јужних Словена, разлика у одевању међу припадницима 

различитих друштвених група, накит, преодевање у одећу супротног пола и у животињске коже у време поклада и карневала...). 

Становање (грађевински материјали, начин градње, изглед објеката и организација простора куће, хигијена куће...). 

Лечење (лична хигијена, технике лечења, различити мелеми, лековито биље, манастирске болнице -

 Хиландар, Студеница...; чудесна исцељења, враџбине...). 

Животни циклус (рођење, крштење, брак, свадба, смрт, сахрана). 

Српска средњовековна породица (положај мушкарца, жене и детета у породици и локалној заједници). 

Образовање (ширење основне писмености у локалним срединама - парохијски свештеник као учитељ писања и читања, манастири 

као центри писмености и високог образовања, значај Хиландара). 

Друштвени живот (основни празници заједнице, различити облици забавних активности, гозба, плес -

 коло, игра, панађури, црквене славе, сабори, глумци, жонглери, музика, музички инструменти, народне песме дугог стиха -

 бугарштице, витешке игре, коњичке трке, борбе животиња...). 

Насеља (основни типови насеља - село, трг, град, рударско насеље; примери Котора, Новог 

Брда, Скопља, Призрена, Београда, Смедерева...). 

Живот на селу (основни ритмови аграрне производње, основна обележја средњовековне земљорадње, виноградарства и 

сточарства, пољопривредни алати - рало, плуг, срп, коса, мотика, млинови, чување и складиштење хране - житне јаме и сл.). 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

Војска (начин ратовања, војна техника, значај утврђења и кула). 

Путовање и трговина (ковање новца и његов значај, основни правци трговачких путева: правци Морава - Вардар и Дрина -

 Полимље, поморске везе - односи са Котором и Дубровником и другим приморским градовима). 

 

3.2. ХОР И ОРКЕСТАР 

 
   (1 час недељно, 36 часова годишње)  

  
Оперативни задаци Ученици треба да: - певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 

староградске); - упознају основне појмове из музичке писмености; - упознају музичке дела уз основне информације о делу и 

композитору; - развијају стваралачке способности.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Певање, свирање и основе музичке писмености Обрадити и певати народне, дечје, уметничке песме, каноне и песме наших и страних  

композитора. На дечјим ритмичким и мелодијским инструментима изводити песме одговарајуће тежине (обнављање: целе ноте, 

половине, четвртине, осмине, шеснаестине у групи и одговарајућих пауза; обрада осминске триоле и синкопе). Кроз обраду песама  

упознати F-dur, D-dur и d-moll лествицу.  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушати вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне композиције наших и страних композитора. Посебну пажњу обратити на 

соло и хорску песму уз основне информације о делу и композитору. Ученике оспособити да препознају и упознају звук инструмента  у 

примерима које слушају, представљати им изглед и могућности инструмента.  

 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

Подстицати музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима. Импровизовати дијалоге на инструментима 

Орфовог инструментарија. Стварати дечје песме. 
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4. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
4.1. ДОПУНСКА  НАСТАВА 

  

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 
Садржај програма Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду Основни облици извођења програма Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Избор  ученика и усвајање 

год. плана рада 1 

Слушање, сугестије, усвајање и записивање 

плана 

Дијалог, монолог -Развијање љубави према 

срп.језику и потребе за 

унапређивањем 

Језик (граматика и 

правопис) 
15 

Слушање, вежбање, упоређивање, шрактична 

примена стеченог знања, уочавање, 

закључивање 

Дијалог, монолог, рад у групама, тимски рад, 

истраживачки рад 

-Поступно и темељито упознавање 

граматике српског језика 

-Упознавање и примена граматике 

и правописа 

Књижевност (kњижевни 

текстови и стилске 

особине текста) 
7 

Читање, разговор, анализа, упоређивање, 

размена знања и искуства, истараживање 

Дијалог, монолог, групни, тимски рад, индивидуалан рад - Развијање осећања за аутентичне 

естетске вредности у књ. 

- Уверљиво усмено и писмено 

изражавање  

Припрема ученика за 

такмичења 10 

Вежбање,слушање, сугестије, запажања, 

разговор 

Текст, дијалог, анализа, вежбе - Развијање такмичарског духа и 

жеље за стицањем нових знања из 

језика и граматике  

Израда текстова 
2 

Рад на тексту Припремање текста, извођење програма - Квалитетна и разноврсна израда 

текстова 

Анализа рада 1 Сугестије, усвајање, записивање Дијалог, анализа, монолог Унапређивање рада наставе   

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Наставна  тема  и садржај 
  Број 

часова 
   Активности Облици извођења Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

REVISION 

Meet Marko Petrovic 

Marko’s Test 

The Present Continuous 
(now, at the moment) 

 

 
5 

 

-слушање са разумевањем 

-читање 

-певање 

-дијалог 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Способност давања личних података 

Поздрављање и представљање (у усменој и писменој 

комуникацији) 

 

FOLDER 1  
U 1 A. What are they doing in New York?  

Buckingham Palace 

Kids like chatting      

Cartoon: Episode 2 
The Present Simple Tense 

Adverbs: never, usually, always 

 

 

5 

Рад на тексту(читање са 
разумевањем) 

-конверзација  

- писана вежбања 

- пројекат о Паризу и Лондону 
 

-фронтални 
-индивидуални 

-рад у групама 

Детаљније упознавање ученика са фонетским писмом 
Разумевање грађења речи 

Школе у иностранству 

Националности и језици 
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FOLDER 2  
School talk          

A modern school in New York 

Cartoon: Episode 3 

Rome 
Half term holiday         

Vacations 

Cartoon: Episode 4 

The Present Perfect Tense 

 

 

 

5 

-разговор о плановим за 
будућност 

-читање 

-писање (повезивање реченица) 

-слушање текста са ЦД'а 
- пројекат о Београду 

-фронтални 
-индивидуални 

-рад у пару 

-групни рад 

Успешно владање и примена нових речи у комуникацији 
Амерички и британски енглески 

Напредније писање и сигурније читање 

Спортови у Америци 

FOLDER 3   
Time to celebrate               

A Family feast 

Cartoon: Episode 5 

Articles 
Modals(can / cannot) 

 

 

 

7 

-рад на вокабулару (активности у 
слободно време)  

-Симултано читање текста у 

другом времену 

-диктат вежбе                                                           

-фронтални рад 
-индивидуални рад  

- рад у пару 

 

Савладавање вештине давања предлога и одређених понуда 
Рад на писању у циљу побољшања 

Усвајање и примена новог вокабулара 

Фонетско писмо: сугласници 1 

О споменицима и музејима 
Конверзација у ресторану 

FOLDER 4 

Spring cleaning 

What’s trendy this spring?         

Cartoon: Episode 7 
Modals( must, must not, have to) 

 

 

     7 

 

Вокабулар вежбе 

писања(изражавање времена) 

Слушање текста са ЦД'а 

Конверзација 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-рад у групама 

- дијалог 

Максимално коришћење стеченог знања и у писаној и у усменој 

форми 

Фонетско писмо:неми гласови  

Спровођење конверзације и израда интервјуа. 
Употреба социјалних израза 

FOLDER 5 

. Weekend plans 

Fabulous films 

Cartoon: Episode 9 
Regular and irregular plurals 

Question tags 

 

 

 

      7 

Писање есеја 

Усмено давање упутства 

Говорна вежба 

Читање непознатог текста 

- фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

- групни рад 
- логичке игре 

Способност договарања 

Интервјуисање других људи 

Адекватно коришћење заменица 

Фонетско писмо:сугласници 2 
Традиционални празници и обичаји 
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ИСТОРИЈА 

 
Циљеви допунске наставе су :  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да 

утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива. 
 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном 

раду 

Основни облици  

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Увод 1 
Слушају,питају,разговарају,разгледају 

илустрације 

Наративни,дијалошки, 

илустративни 

Разумеввање основног појма средњи век, 

набрајање историјских извора, 

препознавање истих уз помоћ наставника 

Европа и 

Средоземље у раном 

средњем веку 

1 
Питају, слушају, разговарају, користе 

историјски атлас 

Наративни, дијалошки, 

илустративни 

Разумевање основних појмова и одлика 

тог историјског периода, препознавање 

истих, коришћење историјских карата 

Срби и њихови 

окружење у раном 
средњем веку 

1 
Слушају, питају, разговарају, користе атлас, 
читају 

Наративни, 

дијалошки,текстуални, рад 
у паровима 

Брже и боље уочавање и разумевање 

усвојених знања, коришћење историјских 
карата 

Европа у позном 

средњем веку 
1 

Слушају, питају, разговарају, илуструју, 

упоређују 

Наративни, илустративни, 

дијалошки 

Разумевање појмова, усвајање и примена 

стечених знања 

Срби и њихово 

окружење у позном 

средњем веку 

3 
Слушају, читају, питају, разговарају, користе 

атлас 

Наративни, дијалошки, 

текстуални, групни 

Усвајање знања, уочавање узрочно-

последичних веза, примена стечених 

знања, коришћење карата 

Српске земље и 

њихово 

окружење у доба 

османлијских 

освајања 

2 
Слушају, разговарају, читају, 

анализирају, упоређују 

Наративни, дијалошки, 

текстуални, групни 

Усвајање знања, повезивање и 

примена наученог 

 

 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви допунске наставе: 

Допунска настава  се организује за ученике који спорије разумевају, усвајају и стичу знања,за ученике који су били одсутни са  часова, 

и за оне који желе да још боље упознају наставну тему, са циљем да ученици према својим способностима и  брзини напредовања 

усвоје што квалитетније резултате и знања . 

 

Садржај програма Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду  

Основни облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Планета Земља 1 
Питају, размењују мишљења, 

демонстрирају 
Дијалошка. демонстрациона 

Утврђивање знања, боље разумевање 

појмова ичињеница 

Становништво и насеља на 

Земљи 
1 Разговарају, цртају,анализирају Дијалошка, демонстрациоона 

Боље упознавање са одликама 

становништва на Земљи и условима 

развоја 

Географска средина и људске 

делатности 
1 Питају, читају,разговарају Дијалошка,текстуална 

Препознавање, разумевање и 

усвајање појмова 

Картографија 1 Питају, демонстрирају, илуструју 
Дијалошка, илустрациона, 

демонстративна 

Обучавање и примена картографске 

писмености 

Регионална географија Европе 5 
Питају, читају, 

упоређују,демонстрирају 

Дилалошка, демонстрациона, 

тњекстуална 

Боље и брже упознавање, 

схватање,упоређивање  и усвајање 

знања и примена тих  знања 
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ФИЗИКА 
 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности у васпитно-

образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

 

Кретање 

 

 

 

3 

Ученик: треба да посматра 

кретање тела, уз помоћ 

наставника изведе закључак, 

уради просте задатке и 

дискутује решења 

 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: стекне представу; препозна величине 

које карактеришу кретање; зна шта је брзина и која је 

њена мерна јединица 

 
 

Сила 

 
 

1 

Ученик: треба да посматра 
различита деловања између 

тела и уз помоћ наставника 

дође до закључка  

 
-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да на основу узајамног деловања тела 
схвати силу као меру узајамног деловања, која се мери 

динамометром и зна њену мерну јединицу  

 

 

 

Мерење 

 

 

 

2 

Ученик: посматра разна мерила 

и инструменте; уз помоћ 

наставника мери неке физичке 

величине; записује и изводи 
закњучак 

 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: научи мерење физичких величина: 

дужине, времена и запремине; зна уређаје за њихово 

мерење и њихове мерне јединице 

 

 

Маса и густина 

 

 

3 

Ученик: посматра уз помоћ 

наставника, уочава, врши 

мерење, записује, закључује и 

решава једноставне задатке 

 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: добије преставу о маси; зна уређај за 

мерење масе и њене мерне јединице; уме да израчуна 

густину и зна мерну јединицу густине 

 

 

Притисак 

 

 

2 

Ученик: посматра, уз помоћ 

наставника наводи примере за 

притисак, решава једноставне 

задатке 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: зна да израчуна притисак и да зна 

његову мерну јединицу; зна Паскалов закон; зна шта је 

атмосферски и хидростатички притисак 
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МАТЕМАТИКА 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у  

образовно-васпитном раду 

Основни облици  

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Цели бројеви 1 

-пребројава 

-групише 

-упоређује 

-демонстративна 

-дијалошка 

-основне рачунске операције са целим бројевима и њихова 

својства 

-сабирање и одузимање, једначине и неједначине 

Троугао  1 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-демонстративна 

-илустративна 

-дијалошка 

-елементи, врсте троуглова, конструкција 

Цели бројеви 1 

-пребројава 

-групише 

-упоређује 

-демонстративна 

-дијалошка 
-множење, дељење, једначине и неједначине  

Троугао 2 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-демонстративна 

-илустративна 

-дијалошка 

-подударност и значајне тачке 

 

Рационални бројеви 1 

-разликује 

-именује 
-упоређује 

-пребројава 

-рачуна 

-демонстративна 
-дијалошка 

-сабирање,одузимање, једначине и неједначине 

Четвороугао 1 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-демонстративна 

-илустративна 

-дијалошка 

-врсте и конструкције 

 

 

 

Рационални бројеви 1 

-разликује 

-именује 

-упоређује 

-демонстративна 

-дијалошка 
-множење,дељење, једначине и неједначине 

Површина троуглова и 

четвороуглова 
1 

-уочава 

-рачуна 

-упоређује 

 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-појам јединичне површи 

-уочавање да подударне фигуре имају једнаке површине 

-уочавање зависности површине од одређених елемената 

-правилно тумачење формуле  

-израчунавање површине 
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БИОЛОГИЈА 
Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 

знање, са циљем разумевања, препознавања, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива. 

 
Садржаји програма Број часова Активности у образовно-васпитном 

раду 

Основни облици  

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Праживотиње       1 Слушају,питају,разговарају Дијалошка, 

демонстративна,илутративна 

Боље,брже уочавање и 

разумевање 

Царство животиња       6 Слушају,питају,разговарају Дијалошка, 

демонстративна,илустративна 

Боље разумевање и уочавање 

Угроженост и 

заштита животиња 

     1 Слушају,питају,разговарају Дијалошка, 

демонстративна,илустративна 

Боље разумевање  

Увод у органску 

еволуцију 

       1 Слушају,питају Дијалошка Боље разумевање 

 

 

4.2. ДОДАТНА НАСТАВА 
 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  
 

 

Садржаји програма 

 

Број часова 

 

Активности у образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

Језик 

 

     - Граматика 

 
- Правопис 

 
 

 

 

 
24 

- примењује претходно стечена знања; 
- овладава новим граматичким и правописним   законитостима (подела 

гласова и гласовне промене, придевске заменице, глаголски облици); 

- уочава на примерима; 

- упоређује; 
-уз помоћ наставника решава тестове са ранијих такмичења. 

- монолошки; 
- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

 
 

- припрема ученика за школско, 
општинско, међуопштинско и 

републичко такмичење из 

Српског језика. 

 

Књижевност 

- Школска лектира 

- Домаћа лектира 

 

 

8 

 

- чита, анализира и интерпретира дела по избору ученика и наставника; 

- уметнички анализира филм по избору; 

- самостално уочава интернационалне мотиве у делима народне 

књижевности. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуалн 

- оспособљавање за исказивање 

властитих судова и закључака 

приликом анализе текста. 

Култура изражавања 

 

 

 

 

- описује екстеријер и ентеријер; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- стваралачко препричавање 

текста са променом гледишта 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

- Говорно изражавање 
 - Писмено изражавање 

 
4 

- увежбава технике у изради писменог састава и анализира стилске 
грешке оцењених радова. 

- текстовни; 
- индивидуални 

- обједињавање приповедања и 
описивања. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике 

стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко 

такмичење које се организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка 

широком пољу  делатности које пружа знање енглеског језика. 

 

Наставна  тема  и садржај 
  Број  

часова 
           Активности Облици извођења Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

1.Велика Британија 

Деца  и окружење 

 

 

      3 

 

-слушање са разумевањем 

-читање 

-певање 

-дијалог 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Способност давања лишних података 

Поздрављање и представљање )у усменој и писменој 

комуникацији) 

Коришђење речника 

2. Школа у Великој Британији 

Школовање, важни датуми, 
празници, слободно време. 

 

    
     3 

Рад на тексту(читање са 

разумевањем) 
-конверзација писана вежбања 

-израда породичног стабла 

-фронтални 

-индивидуални 
-рад у групама 

Детаљније упознавање ученика са фонетским писмом 

Разумевање грађења речи 
Писање личног есеја 

Успешно коришћење заменица 

3.Породица и обичаји у земљама 

Европе 

Велики светски градови 
(Beijing, Sydney, New York)   

 

 

 

 

 
     3 

-разговор о плановим за 

будућност 

-читање 
-писање (повезивање реченица) 

-слушање текста са ЦД'а 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 
-групни рад 

Успешно владање и примена нових речи у комуникацији 

Гласовно писмо(самогласници) 

Напредније писање и сигурније читање 

4.Природа и екологија 

Волонтерски рад 

 

 

     3 

-рад на вокабулару((активности у 

слободно време)  

-Читање текста у  

-фронтални рад 

-индивидуални рад  

- рад у пару 
 

Савладавање вештине давања предлога и одређених понуда 

Рад на писању у циљу побољшања 

Усвајање и примена новог вокабулара. 

6.Лондон 
Знаменитости  Лондона 

 
 

 

     5 

Писање есеја 
Усмено давање упутства 

Говорна вежба 

Читање непознатог текста 

- фронтални 
-индивидуални 

-рад у пару 

Способност договарања 
Интервјуисање других људи 

Адекватно коришћење заменица 

Фонетско писмо:сугласници 2 

10.Остало: 
Делови компјутера 

Интернет 

 

 
 

     5 

-писање реченица у складу са 
граматичким захтевима 

-писана вежбања у радној свесци 

-усмена вежбања 

индивидуални Усвајање и правилна примена граматички правила и одређених 
речи и израза кро примере разних реченица, вежбања са речима 

које недостају, попуњавање празнина и тд. 
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11.Граматика 
Чланови 

Придеви 

Садашња времена 

Прошла времена 
Будуће време 

Први кондиционал 

Показне заменице 

Модални глагили 
Заменице 

Герундијум 

Инфинитив  

 
 

 

 

 
 

 

    14 

 
 

-писмено увежбавање одређених 
граматичких садржаја кроз 

реченице: 

-диктати 

-индивидуални одговори 
-усмено заклјучивање кроз разне 

игре где се захтева познавање 

одређених речи и израза 

-фронтални 
-индивидуални 

-рад у пару 

Самосталан приступ проблему који је везан за граматику или 
вокабулар 

Пуна примена граматичких правила 

Кориговано писање неких речи и израза где се често грешило 

Могућност прављења разлике између матерњег и страног језика 
 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

Садржај програма Број часова Активности у образовно-васпитном раду 
Основни облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Избор ученика и усвајање 

Годишњег плана рада 
1 Слушање, сугестије и усвајање, записивање плана Дијалошки, наративни 

Упознавање са садржајем 

додатне наставе 

Обнављање и проширивање 

знања из петог разреда 

 

 
1 

Разговарају, слушају, прикупљају исечке из штампе, 

праве паное, уређују кабинет 

Дијалошки, наративни, 

илустративни, текстуални групни 

Обнављање постојећих и 
проширивање знања, развијање 

вештина, креативнисти и 

међусобне сарадње 

Увод 1 

Учествују у разговору, прикупљају податке о 

историјским изворима за средњи век, анализирају и 
критички се односе према њима 

Дијалошки, наративни, 

илустративни, текстуални групни 

Развијање вештина, 
креативности, међусобне 

сарадње,изграђивање критичког 

односа при анализи одређених 

историјских извора,усвајање 
нових знања  

 

Европа и Средоземње у раном 

средњем веку 

 

 

1 

Учествују у разговору, активно слушају, читају и 

анализирају текстове из историјске читанке, користе 

атлас 

 

Дијалошки, текстуални, рад у 

паровима 

Развијање сарадничког односа, 
проширивање постојећих и 

усвајање нових знања, 

сналажење на карти 
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Срби и њихово окружење у 

раном средњем веку 

 

 

2 

Учествују у разговору, активно слушају, читају и 

анализирају текстове из историјске читанке, користе 

атлас, врше истраживање о познатим личностима 

 

Дијалошки, наративни, 

илустративни, текстуални групни 

Усвајањењ нових знања, 

утврђивање постојећих, употреба 
атласа,оспособљавање за 

самосталан рад 

 

Европа у позном средњем веку 

 
1 

 
Активно слушају, питају, илуструју, истражују, читају 

текстове 

 
Дијалошки, текстуални, 

илустративни,  

Анализа текстова, уочавање 
повезаности градива, 

оспособљавање за самосталан 

рад 

Срби и њихово окружење у 

позном средњем веку 

 

2 

Учествују у разговору, активно слушају, читају и 

анализирају текстове из историјске читанке, користе 
атлас, врше истраживање о познатим личностима 

Дијалошки, наративни, 

илустративни, текстуални групни 

Анализа текстова, уочавање 
повезаности градива, 

оспособљавање за самосталан 

рад 

 
Српске земље и њихово 

окружење у доба османлијских 

освајања 

 

 
1 

 

Разговарају, истражују, упоређују, самостално раде  у 
радној свеци 

 

Дијалошки, индивидуални,  

Уочавање узрочно последичних 

веза, развијање способности за 
самосталан рад 

Припрема за такмичења 8 
Учествују у разговору, самостално раде и 
анализирљају текстове из читанке, раде тестове и 

анализирају резултате 

Дијалошки, наративни, 

текстуални, индивидуални,  

Повезивање и примена наученог, 
анализа тестова, уочавање 

повезаности градива 
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ФИЗИКА 

 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности у      васпитно-

образовном раду 

Облици извођења 

програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 
 

 

Кретање 

 
 

 

5 
Ученик: самостално и спонтано 

посматра кретање, поставља питања, 

изводи закључке,  претражује и користи 
литературу и интернет,  решава сложене 

рачунске задатке  

-индивидуални рад 

-групни рад 
-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о кретању и 
величинама које карактеришу кретање да би извео 

закључке и дошао до решења сложених задатака 

(графичких и рачунских) 

 

 
 

 

 

Сила 

 

 
 

 

 

3 

Ученик: самостално и спонтано 

посматра различита деловања између 

тела, поставља питања, изводи 
закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава сложене 

рачунске задатке и врши калибрисање 
еластичне опруге 

-индивидуални рад 
-групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о узајамном 

деловању између тела и сили као мери узајамног деловања 
да би извео закључке и дошао до решења сложених 

задатака и решио проблеме у вези са истезањем еластичне 

опруге, односно са калибрисањем опруге 

 

 
 

 

 

Мерење 

 

 
 

 

 

4 

Ученик: самостално и спонтано 

посматра различита мерила и 
инструменте, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава сложене 

рачунске задатке, врши разна мерења, 
записује резултате, врши анализу и 

дискутује 

-индивидуални рад 
-групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о мерењу 

различитих физичких величина различитим мерним 

инструментима, записује резултате мерења, изводи 

закључке и долази до решења сложених задатака 
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Маса и густина  

 
 

 

 

2 

Ученик: самостално и спонтано врши 

мерење масе и тежине, поставља 
питања, изводи закључке, претражује 

и користи литературу и интернет, 

решава сложене рачунске задатке, 

записује резултате, врши анализу и 
дискутује 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о маси 

физичких тела, инертности и густини, изводи огледе, 
записује резултате мерења, дискутује, изводи закључке и 

долази до решења сложених задатака 

 
 

 

 

Притисак 

 
 

 

 

4 

Ученик: самостално и спонтано врши 

посматрање различитих примера 

притиска тела, поставља питања, 
изводи закључке, претражује и 

користи литературу и интернет, 

решава сложене рачунске задатке, 

записује резултате, врши анализу и 
дискутује 

-индивидуални рад 

-групни рад 
-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о различитим 

примерима притиска тела (притисак чврстих тела, 

хидростатички притисак и атмосферски), изводи огледе, 
записује резултате мерења, дискутује, изводи закључке и 

долази до решења сложених задатака 
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МАТЕМАТИКА  
 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици извођења 

програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Ред вршења рачунских операција 

са рационалним бројевима 
3 

-рачуна 

-примењује 

-демонстративна 

-дијалошка 

-састављање и решавање сложених бројевних израза у скупу рационалних 

бројева 

Бројевни изрази у скупу Z са и 

без заграде 
5 

-сређује по редоследу 

-рачуна 
-примењује 

-демонстративна 

-дијалошка 

-састављање и решавање сложених бројевних израза у скупу целих 

бројева 

Приказивање статистичких 

података табелом, полигоном, 

хистограмом 

3 

-рачуна  

-закључује 

-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-правилно цртање и читање графика различитог облика 

Конструкција троугла-сложени 

задаци 
3 

-закључује 

-примењује 

-илустративна 
-демонстративна 

-дијалошка 

-конструкција троугла помоћу збира и разлике страница,тежишне дужи, 

висине 

Конструкција четвороугла 4 
-закључује 
-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-конструкција помоћу дијагонала и висине 

Конструкција само са шестаром 1 
-закључује 
-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-коришћење шестара као радног прибора у конструкцији 

Конструкција само са лењиром 1 
-закључује 

-примењује 

-илустративна 
-демонстративна 

-дијалошка 

-помоћу два лењира вршити конструкцију задате фигуре 

Конструкција недостижне тачке 1 
-закључује 

-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-помоћу нормалности и паралелности доћи до недостижне тачке 

Разлагање и састављање фигура 2 
-закључује 
-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-од истих елемената допуном или разлагањем склопити различите фигуре 

Задаци логично-комбинаторне 
природе 

3 

-рачуна 

-закључује 

-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-решавање тежих мисаоних задатака помоћу логичког закључивања 
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Нестандардни задаци 1 

-рачуна 

-закључује 

-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-решавање нестандардних задатака помоћу дрваца,пресипања и сл. 

метода 

Задаци који се своде на 

Дирихлеов принцип 
2 

-рачуна 
-закључује 

-примењује 

-демонстративна 

-дијалошка 
-Дирлихеовом методом најбрже доћи до решења 

Површина равних фигура  3 

-рачуна  

-закључује 
-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 
-дијалошка 

-решавање практичних задатака 

Такмичарски задаци 4 

-рачуна  

-закључује 

-примењује 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-одабрани задаци са разних такмичења 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ** 
   

Ред. 

број 

A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

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

2. Српски језик2 3 108 3 108 3 108 2 68 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

6. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

8. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Хемија - - - - 2 72 2 68 

12. Техничко и информатичко 

образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

13. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: A 23-26* 828-936* 24-27* 864-972* 26-29* 936-1044* 26-28* 884-952* 

  

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
         

               

1. Верска настава/Грађанско в.3 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик4 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање – изабрани 

спорт5 

1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: A + Б 27-30* 972-1080* 28-31* 1008-1116* 30-33* 1080-1188 30-32* 1020-1088* 
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Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ6 

                        

1. Чувари природе 1 36 1 36 -    -    

2. Свакодневни живот у 

прошлости 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Цртање, сликање и вајање 1 36 1 36 1 36 1 34 

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

5. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

6. Матерњи језик са елементима 

националне културе 

2 72 2 72 2 72 2 68 

7. Шах 1 36 1 36 1 36 1 34 

8. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

   УКУПНО: В 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68* 

   УКУПНО: A + Б + В 28-31* 1008-1116* 29-32* 1044-1152* 31-34* 1116-1224* 31-33* 1054-1122* 

   
1  Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина  

3  Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса.  

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до к раја другог 

циклуса 

5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године 

6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са листе В, за сваки 

разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године 
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СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне,  здравствене, 

еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју 

друштва. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

- Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, 

у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;  

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења; 

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

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе 

националних мањина; 

- омогућавање, укључивање у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине;  

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократки уређеног, хуманог и толератног 

друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова 

који се темеље на начелима различитости и собробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и  етичке и 

верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривање права на 

различитост; 

- поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

развијеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности. 
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А ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 
 

1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 
Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, научне, уметничке, културне, еколошке и здравствене 

писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју 

друштва. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено 

и писмено правилно изражавати,  да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друг а 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци  

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  

-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама; 

- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;  

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела 

разних жанрова. 

 

Редни број Наставна тема Број  

часова 

Број 

часова обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

систематизације 

I Језик 61 33 18 10 

       Граматика 56 32 16 8 

       Правопис 5 1 2 2 

II Књижевност 49 34 10 5 

       Лектира 49 34 10 5 

III Култура изражавања 34 7 17 10 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

     Говорно изражавање 11 2 6 3 

    Писмено изражавање 23 5 11 7 

Укупан број часова     144            74           45                25 

 

Садржаи  

програма 

Број 

часова 

Активности у 

Образовно- васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

Граматика 

 

55 

-Слушање, упоређивање, 

самостално закључивање,  

пректично примењивање, 

истраживање 

Дијалошка, 

монолошка, 

Рад у групама, 

Тимски и 

истраживачки rад 

Развијање љубави према матерњем 

језику. 

- Зпознавање граматике српског језика 

- Упознавање језичких појава и 

појмова 

 

Правопис 

 

15 

Слушање, упорећжђивање,  

Уочавање 

Практично примењивање 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

Индивидуални рад 

 

 

Описмењавање ученика на темељима 

ортоепских  и ортографских 

стандарада српског језика 

- Систематично упознавање 

правописа 

 

Лектира 

 

74 

Читање, разговор,  

Упоређивање, 

Размењивање сопствених 

знања и мишљења, 

Истраживање,  

Оспособљавање за  

Самостално тумачење. 

Текстуална, 

дијалошка, 

Рад у групама, 

Тимски и 

истраживачки рад, 

индивидуални рад 

- Оспосољавање за читање, 

дозивљавање и тумачење као и 

вредновање књ.дела 

- Развијање осећања за естетске 

вредности у књижевности 

- Развијање смисла за правилно течно, 

економично и уверљиво усмено и 

писмено изражавање, богаћење 

речника, језичког израза 

- Развијање потребе за књигом 
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1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ 

       Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за  учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.  

Задаци наставе страног језика у основном образовању стога јесу:  

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији 

споразумева са људима из других земаља,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, 

на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакт у 

са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

Општи стандарди 

        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним 

програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним 

наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом.  

Писано изражавање 
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Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и  

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције.  

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2), преноси и преводи 

кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама комуникације.  

Знања о језику 

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај развијања личних стратегија учења 

страног језика. 

    Развијање социо-културне компетенције 

             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да 

стекне увид, у оквиру поља свог интересовања и искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), 

обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи.  

Евалуација 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако оцењивање треба схватити као 

саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом 

треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и  квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање  се 

спороводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за 

проверу и оцењивање: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писмено изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи)  

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и врстама активности које 

се примењују на редовним часовима. Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 
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Наставна  тема  и садржај 
Број 

часова 
         Активности Облици извођења        Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

Школа, породица и слободне 

активности 

It’s September again! 

-Michael’s profile 

Граматика: -ing form 

Граматика: The present  

simple and continuous tenses 

-A Montana girl 
Expressions good at, bad at 

How did the British get their 

names 

8 

-слушање 

-допуњавање реченица, 

-читање, 

-препричавање, 

-рад у паровима и групама. 

-демонстрација; 

 -кооперативно; 

-интеракција. 

-писање већих целина на основу датих елемената; 

-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 

-разуме песме везане за обрађену тематику; 

-монолошки, без претходне припреме представља 

себе и друге. 

Спортске активности 

A sporting life 

-I hate P.E. 

Reporting commands and 

requests 

Граматика: The past simple 

tense 

Граматика: Used to for past 

habits 

-The Belgrade Marathon 

The past simple and the past 

continuous tenses 

-Britain’s greatest sporting event  

9 

-спеловање;  

-вежбе замене речи у 

граматичким целинама;  

-употреба нових фраза у 

реченици; 

- употреба спортске 

терминологије. 

-демонстрација;  

-дијалог;  

-игра; 

-индивидуално.  

-даље усавршава изговор гласова; 

-користи нове граматичке целине уз нови вокабу- 

лар; 

-пише кратка неформална писма разноврсног  

садржаја, 

-даје наредбе и води дебату на задату тему. 

Храна и начин исхране 

Food for thought 

-Food fight 

Граматика: Countable and 

uncountable nouns 

Quantifiers; the use of articles 

-Finger food 

10 

-писање по диктату (позна- 

ти текст); 

-састављање менија; 

-писање рецепта; 

-одговори на питања; 

-читање. 

-кооперативно;  

-демонстрација;  

-интерактивно; 

-игра. 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише нови текст слушањем истог; 

-саставља нови текст од приложеног вокавулара 
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Граматика : The present perfect 

tense 

The present perfect tense and the 

past simple tense 

-Hershey’s chocolate world 

Традиција и прославе 

Celebrations 

-Can I open them now… please? 

Граматика: The present  simple 

passive 

The use of articles 

 -Happy New Year 

Граматика: Expressing the future 

Prepositions of time 

9 

-групно и појединачно чи- 

тање;  

-препричавање прочитаног; 

-представљање себе и друг 

их. 

-писање позивнице, 

-истраживачки радови о 

земљама где је енглески  

језик матерњи. 

-индивидуални рад; 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција. 

-правилно користи врсте речи у монолозима и 

дијалозима; 

-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 

-правилно казује реченице у зависности од времена 

дешавања; 

-ради краћи научни рад. 

Становање – начин живота 

Home sweet home 

-Living near the North Pole 

                Граматика: The past simple  

passive 

The past simple passive 

Граматика: must/have to 

-What a life! 

What a life!  Modal verb: Can 

Compound pronouns and adverbs  

How places in the USA got their 

names   

1.  

8 

-индивидуални одговори; 

-рад у групама; 

-одговори на питања; 

-квиз 

-пројекат о Северном Полу 

-пројекат о америчким 

градовима; 

- употреба сложеница у по- 

знатим фразама..  

-фронтално 

-групни рад; 

 

 

 

 

-дијалог; 

-кооперативно, 

-читање и рад на текс- 

ту. 

-правилно спелује; 

-зна да користи врсте речи; 

-добро се служи синтаксом; 

-правилно користи заменице и детерминаторе, 

 

-од једне врсте речи прави другу са приложеним  

додацима, 

-ради краћи научни рад индивидуално и у групи, 

-користи модалне глаголе у свим временима. 

Свет филма и музике 

Pictures and sounds 

-Walt Disney and his cartoons 

Граматика: The comparison of 

adjectives 

A film review: writing 

-Battle of the bands 

        9 

-индивидуални одговори 

ученика писаним путем; 

- Примена компарације  

придева унутар новог текс- 

та; 

- певање песме са претход- 

но попуњеним текстом. 

-индивидуални рад, 

-фронтални рад, 

-групни рад, 

-тандем. 

-Обједињује граматичке у дијалогу 

- Гради нове реченице од познатог вокабулара у  

склопу нових фраза 

-Препричава познати текст у краћој форми 

- Користи корелацију са другим предметима и ради 

краћу презентацију 
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Граматика: Relative pronouns 

Project – Madonna 

Disneyland Paris 

Путовања 

Going places 

-Yellowstone Park 

Граматика: Type 1 conditional  

sentences 
The position of adverbs 

-Sightseeing in London 
Граматика: Must/mustn’t 

Граматика: Type 2 conditional 

sentences 

       10 

-индивидуални одговори 

ученика писаним путем; 

-употреба условних (конди- 

ционалних) реченица; 

 

 

 

 

-модални глаголи кроз  

игру. 

-индивидуални рад 

-демонстрација, 

-разговор, 

 

 

 

 

 

-групни рад. 

- Препричава одслушани нови текст 

- Користи условне реченице 

 

 

 

 

 

 

- Прави корелацију и примећује разлику условних  

реченица у српском и енглеском језику. 

Свет моде и млади 

Fashion crazy 

-Teen lives  

Граматика: Compound words 

The comparison of adverbs 

-My wardrobe 

Describing people 

Plural words 

-I’d like to be a super model: 

would + infinitive for expressing 

wishes 

  Extra work: New trends 

        9 

-индивидуални одговори 

ученика писаним путем; 

-описи гардеробе и начина 

одевања; 

- Пројекат о новим модним 

трендовима (веза са музи- 

чким трендовима). 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-илустративни радови 

-демонстрација. 

-самостално се сналази у проблемима за правилно 

решење граматичких целина; 

-користи нове граматичке целине унутар познатог 

текста; 

-правилно процењује дати временски период за 

решење задатака 

-користи кондиционалне фразе 

-примењује знање светског тренда са новим  

фразама и користи их у усменом  и писменом 

излагању. 
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   Наставна  тема  и садржај 
 Број 

часова 
Број часова обраде 

     Број  часова 

      обнављања 

     Број  часова 

     утврђивања 

        Број  часова 

     систематизације 

Школа, породица и слободне 

активности 

It’s September again! 

-Michael’s profile 

Граматика: -ing form 

Граматика: The present  

simple and continuous tenses 

-A Montana girl 
Expressions good at, bad at 

How did the British get their names 

       8                     2                 3                  2                      1 

Спортске активности 

A sporting life 

-I hate P.E. 

Reporting commands and requests 

Граматика: The past simple tense 

Граматика: Used to for past habits 

-The Belgrade Marathon 

The past simple and the past continuous 

tenses 

-Britain’s greatest sporting event 

        9 

 

3 

 

                 2                   3                      1 

Храна и начин исхране 

Food for thought 

-Food fight 

Граматика: Countable and uncountable 

nouns 

Quantifiers; the use of articles 

-Finger food 

Граматика : The present perfect tense 

The present perfect tense and the past 

simple tense 

-Hershey’s chocolate world 

       10                       3                  3                     2                       2 
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Традиција и прославе 

Celebrations 

-Can I open them now… please? 

Граматика: The present  simple passive 

The use of articles 

 -Happy New Year 

Граматика: Expressing the future 

Prepositions of time. 

        9 

              

             3 

 

 

                2                   2                     2 

Становање – начин живота 

Home sweet home 

-Living near the North Pole 

 Граматика: The past simple 

passive 

The past simple passive 

Граматика: must/have to 

-What a life! 

What a life!  Modal verb: Can 

Compound pronouns and adverbs  

How places in the USA got their names   

 

       8 

 

3 

 

                2                    2                      1 

Свет филма и музике 

Pictures and sounds 

-Walt Disney and his cartoons 

Граматика: The comparison of 

adjectives 

A film review: writing 

-Battle of the bands 

Граматика: Relative pronouns 

Project – Madonna 

Disneyland Paris 

       9 

 

3 

 

                2                   2                    2 

Путовања 

Going places 

-Yellowstone Park 

Граматика: Type 1 conditional  

     10 

 

3 

 

                 2                   3                     2 
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sentences 
The position of adverbs 

-Sightseeing in London 

Граматика: Must/mustn’t 

Граматика: Type 2 conditional 

sentences 

Свет моде и млади 

Fashion crazy 

-Teen lives  
Граматика: Compound words 

The comparison of adverbs 

-My wardrobe 
Describing people 

Plural words 

-I’d like to be a super model: would + 

infinitive for expressing wishes 

  Extra work: New trends 

       9 

 

3 

 

                  2                   2                      2 

УКУПНО: 72 23 18 18 13 

                                                                                     
                                                                                                                                                 
1.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
Циљ и задаци 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа;  да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама; да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем  

друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци образовно- васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању разноврсних могићности кроз различите садржаје и 

облике рада и развијању ученикових способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената, 

- ликовни стваралачки рад, 

- коришћење различитих матаријала и медијума, 
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- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење, 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине, за препознавање савремених кретања у уметности свог 

и других народа, 

- визуелну перцепцију и аперцепцију, 

- критичко мишљење, 

- оплемењивање животног и радног простора, 

- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине,  

- активно естетско унапређење своје околине и очување природе, баштине завичаја и домовине, 

- неговање укупних људских достигнућа, 

- будућа занимања, професионалну оријентацију, 

- еманципацију личности ученика и културу рада. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно- естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције,  

композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију;  

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног 

простора; 

- се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом; 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. 

 

   Трајање                     Садржај          Начин остваривања    Врсте активности 

 

1+ 3 

Арабеска 

 

 - Арабеска- обрада 

 - Арабеска- практична вежба и  

   естетска анализа              

- вербално- текстуалне методе ( кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске и орнамента, 

сличности и разлике...) 

- илустративнна метода ( кроз конкретне 

примере из историје уметности назначити 

утицај других култура- Сирије, Египта, 

исламских култура.. корелација са 

историјом и музичком културом ) 

- практично- демонстративне методе ( по 

моделу из природе- цвет, грана, корење 

ученици треба да откривају и разумеју 

- перцепција кроз разговор и 

дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, експеримента 

и истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; 

- индивидуални рад; 

- припрема за час, 
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ликовни проблем арабеске) 

- креирење вежби 

- подстицање, коректура, естетска анализа 

и вредновање; 

- естетска анализа; 

 

 

1+ 3 

Пропорције 

 

 - Пропорције- обрада 

 - Пропорције- практична вежба 

и  естетска анализа  

- вербално- текстуалне методе ( кроз  

разговор и дискусију са ученицима  

обрадити појам пропорције као ликовног 

елемента и његов значај у области теорије 

обликовања уметничког дела ) 

- илустративна метода ( кроз кратак осврт 

на уметничко, светско и наше, наслеђе- 

барока, европске ум. XII и          XIII века, 

француског сликарства- неокласицизма, 

романтизма, реализма, импресионизма и 

постимпресионизма као и корелацијом са 

математиком, физиком и биологијом 

наводити ученике да врше селекцију тј. да 

узимају оне елеменате модела који 

најадекватније представљају ликовни 

проблем) 

- практично- демонстративне методе ( 

конкретна демонстрација уметничког 

дела и модела из природе- трагање за 

самим ликовним проблемом подстиче на 

визуелни доживљај као могућ пример 

решења ликовног проблема- пропорције)  

- креирање вежби 

- коректура, естетска анализа и 

оцењивање  

- перцепција кроз разговор и 

дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, експеримента 

и истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; 

- индивидуални и групни рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

17+ 2+ 1 

Композиција и простор 

 

- Равнотежа облика и масе у 

простору 

                                                   - 

- вербално- текстуалне методе ( кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

указати на значај појма композиције- као 

организацију и однос- пропорције разних 

елемената у одређеном простору- 

- перцепција- кроз разговор и 

дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 
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обрада 

- Равнотежа боје у простору  -  

обрада 

- Компоновање величина у 

простору 

                                                  -  

обрада 

- Компоновање више ритмичких 

целина различитог значења у 

простору                                  -  

обрада 

- Понављање и степеновање 

облика у простору                                  

-  обрада 

- Контраст, светлина површина 

и облика у одређеном простору- 

обрада 

- Сродност ликовних вредности 

у одређеном простору               -  

обрада 

- Композиција и простор    - пр. 

вежба 

- Композиција и простор- ест. 

анализа 

уметничком, животном, природном....) 

- илустративна метода ( илустровати 

проблем целине најтипичнијим делима 

уметничког наслеђа- различита тумачења 

простора у византијском и ренесансном, 

као и у модерном сликарству- са 

акцентом на спонтаном, субјективном и 

индивидуалном доживљају композиције и 

простора) 

- практично- демонстративне методе 

(корелација са музиком, математиком, 

физиком..савременим животом и 

уметности, али и везом човека и природе, 

земље- опажање природе и развијања 

еколошке свести; дати избор употребе 

савремених материјала и техника при 

реализацији задатка, уз могућност 

реализације часа у природи- ленд арт- а) 

- креирање вежби 

- коректура, естетска анализа и 

оцењивање 

путем примене, експеримента 

и истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; 

- индивидуални и групни рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

2+ 4 

Обједињавање покрета, игре и 

звука 

- Обједињавање покрета, игре и 

звука 

                                                  -  

обрада 

- Обједињавање покрета игре и 

звука 

                      - пр. вежба и  ес. 

анализа                                 

- вербално- илустративна метода 

( кроз излагање, разговор и дискусију 

направити повезаност измађу древних 

цивилизација и савремене уметности у 

којој се бришу границе уметничког 

изражавања, корелацију са изражајним 

средствима музичке културе, 

књижевности и визуелних уметности- 

нагласку на преплитање и груписање 

различитих врста опажаја, 

- перцепција кроз разговор и 

дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, експеримента 

и истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала уз употребу 
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                                           експериментисање са савременом 

технологијом..) 

- практично- демонстративна метода ( 

постављање на сцену једноставне приче- 

припреме, скице, идеје за детаље, 

споредне и главне личности, светлосни и 

звучни ефекти, декор, маске, костими; 

ритам дешавања       ( успорен, убрзан, 

неизменичан) или у оквирима могућности 

извођење перформанса ) 

- креирање вежби 

- коректура, естетска анализа и 

оцењивање 

савремене технологије; 

- индивидуални, групни рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

2 

 

Фотографија  

 

- Фотографија                         

-  обрада 

- вербално- текстуалне метода ( кроз 

излагање, разговор и дискусију објаснити 

појам фотографије као облика 

свакодневог и уметничког изражавања, 

кратак осврт на историјат, основе и 

технолошка достигнућа фотографије као 

медија) 

- илустративна метода ( кроз конкретне 

примере из историје уметности, из 

свакодневног живота, документарна 

фотографија... приказати присутност, 

значај и улогу ове дисциплине у 

свакодневном животу) 

- практично- демонстративна метода 

(дигитална фотографија, извођење 

фотографије на задату тему- портрет, 

пејсаж...) 

- креирање вежби 

- коректура, естетска анализа и 

оцењивање 

- перцепција кроз разговор и 

дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, експеримента 

и истраживања кроз употребу 

дигиталне фотографије; 

- индивидуални рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 
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1.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да  

- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

- развију музикалност и креативност 

- неговују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

Задаци наставе музичке културе јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани  

- стицање знања о музици различитих епоха 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике  

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике)  

- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- стварање одељенских ансамбала. 

Оперативни задаци 

 Оперативни задаци су: 

- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција  

- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз сагледавање друштвене 

функције музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих 

стваралачких личности 

- утврђивање појмова из основа музичке писмености 

- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 

- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама) 

- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, хомофонија, фактура.  
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ГЛОБАЛНИ  ПЛАН  РАДА   

 

Редни број Наставна тема Број часова 
Број часова 

обраде 
Извори знања 

1. 
Извођење музике 

певањем и свирањем 

 

8 

 

6 
уџбеник, касете и CD 

2. 
Упознавање музичких 

инструмената 
            19         12 

yџбеник, слике инструмената, 

касете и CD 

3. 
Упознавање музичких 

облика и композитора 
              9          5 уџбеник, касете и CD 

4. 
Слушање музике на 

сваком часу 
  збирка касета и CD-a 

 

 

 

1.5. ИСТОРИЈА 

 
Задаци наставе Историје у седмом разреду су: 

 

  -разумевање појма «нови век» и основних одлика тог историјског периода  

  -стицање знања о личностима које су обележиле период од краја 15. до 1878. године у општој и националној историји;  

  -стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе до 1878. године;  

  -упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века; 

  -упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века;  

  -коришћење историјских карата за период новог века. 
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Редни 

број 

Наставна тема Обрада Утврђивање Систематизација Укупно 

I Успон Европе(Европа од кр.15.до кр. 18 века) 4 5 1 10 

II Српски народ под страном влашћу од кр.16. до кр. 

18 века 
9 9 1 19 

III Револуционарна- грађанска Европа(свет од 

кр.18.века до 70-тих год. 19.века) 
6 6 1 13 

IV Национални покрети српског народа у 19.веку(до 

Берлинског конгреса) 
13 15 2 30 

 

Садржаји         

 програма 

Број 

часова  

Активности у васпитно-

образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци  

Садржаја програма 

 

 

Успон Европе 

 ( Европа од краја 

15. до краја 

18.века) 

 

 

 

 

 

10 

-активно слушање  

-учешће у разговору 

-гледање  илустрација и 

графикона 

-читање текстова 

-монолошка 

(наративна) 

-дијалошка  

-илустративна 

-текстуална 

-групни рад 

 

-разумевање појма «нови век» и основних 

одлика тог историјског периода 

-упознавање нових културних и научних 

достигнућа у периоду новог века 

-коришћење историјских карата за период новог 

века  

-стицање знања о личностима које  су обележиле 

период новог века 

 

 

Српски народ 

под страном 

влашћу од краја 

16. до краја 

18.века 

 

 

 

19 

-активно слушање 

-учешће у разговору  

-гледање илустрација и 

графикона 

-читање текстова 

-монолошка 

-дијалошка 

-илустративна  

-текстуална 

-групни рад 

-стицање основних знања о турском друштву и 

држави од 16. до 18.века и о положају Срба у 

Турском царству 

-упознавање са облицима отпора турској власти 

-упознавање са верским и културним установама 

Срба у том периоду 

-стицање знања о личностима које су обележиле 

период од 16. до 18.века 

-коришћење историјских карата 

 

 

 

Револуционарна-

 

 

 

 

-активно слушање 

-учешће у разговору  

-гледање илустрација и 

графикона 

-монолошка 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

-упознавање са привредним и друштвеним 

променама у Европи крајем 18.века и у првој 

половини 19. 

-разумевање појмова индустријска 
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грађанска Европа 

(свет од краја 18 

до 70-тих година 

19.века) 

 

13 

-читање текстова -групни рад револуција,грађанска револуција 

-стицање знања о основним карактеристикама 

појединачних револуција у Европи и свету 

-стицање знања о личнистима тог историјског 

периода 

-коришћење историјских карата 

 

 

Национални 

покрети српскога 

народа у 

19.веку(до 

Берлинског 

конгреса) 

 

 

 

30 

-активно слушање 

-учешћеу разговору 

-гледање илустрација и 

графикона 

-читање текстова 

-монолошка 

-дијалошка 

-иластративна 

-текстуална 

-групни рад 

-стицање основних знањао српској реаволуцији, 

о настанку и развоју модерне српске државе до 

1878.године 

-упознавање културних и научних достигнућа 

срба у том периоду 

-стицање знања о личностима тог периода 

-коришћење историјских карата 

 

1.6. ГЕОГРАФИЈА 
Циљеви и задаци: 

-стицање и усвајање знања  о природногеографским одликама ваневропских континената, регија и држава, 

-упознавање економскогеографских карактеристика, 

-оспособљавање за праћење рдуштвених активности и промена у савременом свету као и њихов допринос у општем развоју  

човечанства. 

Редни број  

НАСТАВНА ТЕМА 

Број 

часова 

Број 

часова обраде 

ИЗВОРИ ЗНАЊА 

1 Увод 1 1  

2 Географска обележја Азије 21 13  

 Географска обележја Африке 14 7 Уџбевик, атлас , 

3 Географска обележја Северне Америке 12 6 Интернет, 

4 Географска обележја  Средње и Јужне Америке 12 6 Штампани извори, 

5 Географска обележја  Аустралије и Океаније 6 3 енциклопедије 

6 Географска обележја  поларних области 4 2  

7 Свет као целина 2 2  

 Регионална Географија ваневропских континената - 

УКУПНО 72 38 
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Садржаји програма Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

 извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Тема --Регионална 

географија 

ваневропских 

континената:       Азија,   

Африка; Северна, 

Средња, Јужна 

Америка;  Аустралија и 

Океанија; Поларне 

области 

72 

Слушање, описивање, 

демонстрација, показивање, 

закључивање, упоређивање, 

разговор, размењивање 

сопствених  знања и мишљења, 

истраживање, писање реферата, 

израда тематских карата,  

анализирање, 

уочавање,самооцењивање и 

самовредновање  сопственог рада,  

Монолошка, дијалошка, 

дијалошко-

демонстрациона, 

илустративна, рад у 

групама, самостални рад, 

тимски рад, 

истраживачки рад, 

писање реферата,  израда 

тематских карата, 

фронтални,комбиновани, 

коришћење интернета... 

 

Усвајање знања о 

природногеографским одликама  

ваневропских континената, 

њихових регија и појединих 

држава, 

Стекну знања о 

друштвеноекономским одликама, 

упознају еконпмско географске 

карактеристике,  

Оспособе се за праћење 

економских и друштвених 

активности и промена у 

савременом свету као и њихов 

допринос у општем развоју 

човечанства, 

Да се оспособе за коришћење  

географске литературе и 

различитог илустративног 

материјала у сврху лакшег 

савлађивања наставног градива и 

оспособљавања за самосталан рад 

и примену својих знања у другим 

наставним предметима и 

програмима, 

Развијање духа солидарности и 

толеранције према другим 

народима у свету 
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1.7. ФИЗИКА 
Циљеви и задаци наставе физике  

Ученик треба да: 

-разликује скаларне физичке величине од оних које су дефинисане интезитетом, правцем и смером(време, маса, температура, брзина , 

убрзање, сила…) 

-користи на нивоу примене основне законе механике- Њутнове законе 

-уме да слаже и разлаже силу 

-упозна силу трења 

-разуме да је рад једнак промени енергије 

-на нивоу примене користи законе одржања(масе и енергије) 

-разликује различите врсте кретања(равномерно,равномерно убрзано и равномерно успорено) и зна њихове карактеристике 

-прави разлику између температуре и топлоте 

-уме да рукује мерним инструментима 

-користи јединице Међународног система SI за одговарајуће физичке величине 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 

1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 

2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

3.Лабораторијске вежбе 

4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, читање популарне литературе из 

историје физике и сл.) 

5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 

Веома је важно да при извођењу прва три облика наставе наглашава њихова обједињеност јединственом циљу:откривање и 

формулисање закона и њихова примена. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три различите физике:једна се слуша на 

предавањима, друга се ради кроз рачунарске задатке , а трећа се користи у лабораторији.  

Врсте активности у образовно-васпитном раду 

-ученици прате ток посматране појаве при извођењу демонстрационог огледа, затим својим речима на основу сопственог расуђивања,  

описују појаву коју посматрају  

-рад у малим групама при извођењу експерименталних вежби  

-мерење различитих физичких величина при извођењу лабораторијских вежби 

-процена грешке само за директно мерење величине(дужина, време...) 

-приказује графички и табеларно добијене податке  

-израда домаћих задатака 

-израда паноа за учионицу или хол школе     
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Садржај програма Обрада Утврђивање 
Лабораторијске 

вежбе 
Укупно 

Сила и кретање             9             14               2            25 

Кретање тела под дејством силе теже. Сила трења 

            4 

 

             6 

 

               2            12 

Равнотежа тела             5             5                1             11 

Механички рад и енергија. Снага  

6 

 

            7               2             15 

Топлотне појаве             3             5               1              9 

Укупно 30 33 9 72 

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности у васпитно 

образовном раду 

Основни облици и начини 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

 

 

 

 

 

Сила и 

кретање 

      

 

 

 

 

 

 

    25 

(9+14+2) 

Ученици посматрају, 

самостално закључују и 

наводе примере, 

учествују у анализи  и 

решавању рачунских и 

графичких 

задатакаУченици 

посматрају,питају, 

записују, закључују,врше 

анализе 

демонстрационих огледа 

и рачунских задатака и 

математички 

израчунавају непознату 

величину 

Методом демонстрације 

две кугле различитих маса 

и дијалогом са ученицима 

поновити појам инертности 

и масе тела. Треба ученици 

на основу кретања тела под 

дејством различитих сила 

уоче да је сила узрок 

промене брзине тела и да 

уоче везу између силе, масе 

и убрзања. Треба да 

примене II и III Њутнов 

закон на једноставним 

примерима и схвате да се 

сила може мерити 

динамички 

Ученик треба: да разликује изразе физичких 

закона од дефиниције физичких величина;-

да користи на нивоу примене брзину и 

убрзање,-да разуме релативност кретања,-да 

уме да мери и израчунава брзину и убрзање 

праволинијског равномерног, односно 

неравномерног кретања . 

Ученик треба: да 

користи на нивоу примене II и III Њутнов 

закон механике на једноставним 

примерима,-да уме да изврши динамичко 

мерење силе,-да разликује скаларне од 

векторских физичких величина(време, маса, 

температура, брзина, убрзање и сила) 

Кретање 

тела под 

 

12 

Ученици треба да 

спонтано прате, 

Методом демонстрације и 

кроз дијалог ученици треба 

Ученик треба: да разуме безтежинско стање 

тела,- да упозна силу трења и силу отпора 
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дејством 

силе теже. 

Сила 

трења 

(4+6+2) сопствено расуђују, 

постављају питања и да 

кроз примере уочавају 

разлику и сличности 

између силе трења и силе 

отпора средине. 

Примењују стечена 

знања на решавање 

проблема 

да упознају слободно 

падање као последица 

деловања гравитационе 

силе и величине које га 

описују, као и хитац 

навише и наниже. Треба да 

се упознају са силом трења 

и силом отпора средине и 

утицајем ових сила на 

кретање тела 

средине, -да се упозна са слободним падом, 

хитцом навише и хитцом 

наниже(кретањима тела у гравитационом 

пољу)  

Равнотежа 

тела 

 

11 

(5+5+1) 

Ученици треба да 

посматрају, питају, мере, 

рачунају, закључују, 

повезују и врше анализу 

задатака 

Кроз дијалог и 

демонстрацију ученик 

треба да схвати и научи 

слагање и разлагање сила, 

да схвати када је тело у 

равнотежи и примену 

равнотеже. Да се упозна са 

Архимедовим законом и 

његовом применом 

Ученик треба: да уме да слаже и разлаже 

векторске физичке величине(силу),-да 

разуме статички случај равнотеже тела када 

је резултанта сила, које делују на тело, 

једнака нули, да користи равнотежу 

момента силе, да може да примени 

Архимедов закон и да може да објасни силу 

потеска у течностима и гасовима 

Механички 

рад и 

енергија. 

Снага 

 

15 

(6+7+2) 

Ученици посматрају, 

питају, уочавају, наводе 

примере, закључују и 

решавају рачунске 

задатке 

На основу примера из 

живота као и извођењем 

огледа ученици треба да 

усвоје појам механичког 

рада, снаге и енергије, да 

знају израчунати ове 

величине, као и да се 

упознају са њиховим 

мерним јединицама и да их 

дефинишу 

Ученик треба: да разуме да је рад силе 

једнак промени енергије,-да на практичном 

примеру уме да израчуна снагу разних 

машина и уређаја,-да зна да се укупна 

енергија у механици састоји од збира 

кинетичке и потенцијалне енергије,-да може 

на нивоу примене да се користи законом 

одржања енергије,-да користи јединице 

енергије и снаге у SI 

Топлотне 

појаве 

9 

(3+5+1) 

 

Ученици посматрају, 

питају, уочавају, 

повезују,закључују, 

записују, дискутују и 

решавају рачунске 

Кроз дијалог са ученицима 

поновити облике 

механичке енергије и 

структуру супстанције и на 

основу огледа треба да 

Ученик треба: да зна да се укупна енергија 

тела(система тела) састоји од кинетичке, 

потенцијалне и унутрашње енергије, -да зна 

да топлота и рад представљају два начина 

промене унутрашње енергије тела,-да зна да 
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задатке схвате појам унутрашње 

енергије и њену везу са 

кретањем молекула. Да 

науче шта је температура и 

како се може мерити. 

постоји веза између унутрашње енергије и 

кретања молекула тела,-да може да одреди 

количину топлоте,-да користи јединице 

количине топлоте и температуре у SI 

 

1.8. МАТЕМАТИКА 

 
Циљеви и задаци  
Математика има за циљ да омогући ученику успешно настављање математичког образовања и самообразовање, као и да допринесе 

развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личноси ученика.  
Ученике треба оспособити да: 

-да схвате појам квадрата рационалног броја и квадратних корена. 

-умеју да одреде приближну вредност броја:   ( , 0)a a Q a  . 

-схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру. 

-упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева.  

-упознају појам степена и операције са степенима. 

-умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза.  

-упознају правоугли координатни сyстем и његову примену. 

-добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практично примене.  

-знају Питагорину теорему и умеју да примене код свих израчунавањем геометријских фигура у којима се мозе уочити правоугли 

троугао. 

-умеју да врше приближну конструкцију ма којег правилног многоугла и геометријску конструкцију појединих правилних многоуглова  

(са три, четири, шест, осам и дванаест страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући централни угао и преносећи га 

угломером. 

-познају најважнија својства многоугла и троугла. 

-знају најважније обрасце у вези са многоуглол  и троуглом и да их могу применити у одговарајућим задацима.  

-схвате појам размере дужи и својства пропорције. 

-схвате појам сличности троугла и умеју да примене у једноставнијим случајевима.  

-могу да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке.  

-користе елементе дедуктивног закључивања. 
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Р/Б НАСТАВНА ТЕМА 
УКУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА 
БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДЕ БРОЈ ЧАСОВА ВЕЖБЕ 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 16 7 8 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 16 5 11 

3. 
ЦЕЛИ РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 
46 19 27 

4. МНОГОУГАО 13 5 8 

5. 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО ГРАФИЧКО 

ПРИКАЗИВАЊЕ 

20 7 13 

6. КРУГ 15 6 9 

7. СЛИЧНОСТ 10 4 6 

8. 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМА 
8 4 4 

 

САДРЖАЈ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊАПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 
16(7+8) 

уочава 

закључује 

проверава 

дијалошка 

демонстративна 

илустративна 

формирање појмова квадратног корена и 

аритметичког квадратног корена 

упознавање и поимање ирационалног броја 

извођење рацунских операција са реалним 

бројевима 

схвати приказивање реалних бројева на 

бројевној правој 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
16(5+11) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

истразивачка 

знају Питагорину теорему и умеју да је 

примене код свих геометријских фигура 

знају њене важније примене  

оспособљавање за конструктивно одређивање 
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открива релације 

изражава их 

тачака бројевне праве које одговарају 

бројевима √2; √3; √5 

ЦЕЛИ 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

46(19+27) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

открива релације 

изражава их 

дијалошка 

демонстративна 

истразивачка 

степен чији је изложилац природан број; 

операције са степенима; степен производа, 

количника и степена 

алгебарски изрази, полиноми и операције 

(мономи, сређени облик, збир, разлика, 

производ полинома) 

операције са полиномима (трансформације 

збира, разлике и производа полинома у сређени 

облик полинома) 

квадрат бинома и разлика квадрата и примене 

растављање полинома на чиниоце 

МНОГОУГАО 13(5+8) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

 

формирање појма многоугла и врсте 

збир углова многоугла и број дијагонала у 

многоуглу  

правилни многоуглови (појам, својства, 

конструкције) 

обим и површина многоугла 

ЗАВИСНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО 

ПРИКАЗИВАЊЕ 

20(7+13) 

уочава 

закључује  

разликује 

открива релацију 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

истразивачка 

правоугли  координатни сyстем у равни 

пропорција 

примена у пракси директне и обрнуте 

пропорционалности (пропорционална 

подела,проценти и друго) 

КРУГ 15(6+9) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

дијалошка 

демонстративна 

илустративна 

упознавање нових геометријских појмова 

(централни,периферијски угао круга, исечак) 

одређивање обима и површине круга  

упоређивање површине исечка и кружног лука 

упознавање са појмом  броја    

СЛИЧНОСТ 10(4+6) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

 

појам размере и пропорционалности 

Талесова терома 

сличност троуглова,коефицијент сличности 

примена сличности код једноставних 
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 конструктивних задатака 

однос површина сличних троуглова 

ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМА 

8(4+4) 

  сагледати како су ученици савладали пређени 

програм 

 

 

 

1.9. БИОЛОГИЈА 
 

Р.Б. Наставна тема Обрада Понављ. Вежбе Провера УКУПНО 

I 
Порекло и развој 

људске врсте 3 1 0 0 4 

II Грађа човечијег тела 34 12 11 2 59 

III 
Репродуктивно 

здравље 5 4 0 0 9 

 

Циљ:   

Да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечјег организма,развијају 

здравствену културу,хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља.  

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квлитете живота,навике,запажања,способности критичког 

мишљења,објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу половима.  

                                 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Оновни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

I Порекло и развој 

људске врсте 
4 

-  слушаjу,  

причају 

- монолошка,  

- дијалошка 

- да ученици упознају појам антропологије и 

њен значај 

- да науче основне податке о постепеном 

развитку људске врсте, етапе у развитку 

савременог човека и еволутивни положај 
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човека данас 

II Грађа човечјег тела 59 

-слушају,  

посматрају,  

причају,  

упоређују,  

описују,  

истражују,  

закључују 

- монолошка,  

- дијалошка,   

- илустративна,  

- демонстративна 

- да детаљно  упознају грађу ћелија и ткива 

 - да схвате основну грађу и улогу коже 

- да упознају грађу и улогу различитих типова 

костију и мишића 

- да упознају грађу и улогу нервног система и 

чула и њихово функционисање и значај 

- да упознају грађу и улогу и принципе 

функционисања жлезда са унутрашњим 

лучењем 

- да упознају грађу и функционисање система 

органа за дисање 

- да упознају улогу система органа за 

џиркулацију у размени гасова 

- да упознају грађу и улогу система органа за 

излучивање 

- да науче грађу и функционисање система 

органа за размножавање 

III Репродуктивно 

здравље 
9 

- слушају,  

посматрају,  

причају,   

истражују 

-монолошка, 

дијалошка,   

демонстративна, 

илустративна 

-да схвате значај здравствене културе и 

репродуктивног здравља 

-да схвате и усвоје  значај и улогу породице у 

развоју, опстанку и напретку људског 

друштва, као и последице њеног нарушавања 

- да стекну неопходне хигијенске навике за 

очување властитог здравља и здравља других 
           

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Оновни облици 

извођења  програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

I Порекло и развој 

људске врсте 
4 

-  слушаjу, причају -монолошка, 

дијалошка 

- да ученици упознају појам антропологије 

и њен значај 

- да науче основне податке о постепеном 

развитку људске врсте 

II Грађа човечјег тела 59 
-слушају, посматрају, 

причају, описују 

-монолошка, 

дијалошка,  

- да упознају грађу ћелија и ткива 

 - да схвате основну грађу и улогу коже 
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илустративна, 

демонстративна 

- да упознају грађу и улогу различитих 

типова костију и мишића 

- да упознају грађу и улогу нервног 

система и чула и њихово функционисање 

и значај 

- да упознају грађу и улогу жлезда са 

унутрашњим лучењем 

- да упознају грађу и функционисање 

система органа за дисање 

- да упознају улогу система органа за 

циркулацију у размени гасова 

- да упознају грађу и улогу система органа 

за излучивање 

- да науче грађу и функционисање система 

органа за размножавање 

III Репродуктивно 

здравље 

9 - слушају,посматрају, 

причају 

-монолошка, 

дијалошка,   

демонстративна, 

илустративна 

-да схвате и усвоје  значај и улогу 

породице у развоју, опстанку и напретку 

људског друштва, као и последице њеног 

нарушавања 

- да стекну неопходне хигијенске навике за 

очување властитог здравља и здравља 

других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

1.10. ХЕМИЈА 

 
Циљ и задаци 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 

као и  

- развијање функционалне хемијске писмености  

- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских  појмова, теорија, модела и закона 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина  

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања  

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема  

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно -популарни 

чланци, Интернет) 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања 

различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу хемије   

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

Задаци наставе хемије јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања  

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој друштва 

уопште 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и 

квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу 

демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички став у мишљењу  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,  правилно и безбедно, по себе и друге, 

руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама    

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и 

експерименталних проблема 
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- стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу  

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну 

примену. 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

 Настава хемије остварује се кроз следеће основне облике: 
 Излагање садржаја тема  уз одговарајуће демонстрационе огледе ־

Решавање квалитативних и квантитативних задатака ־  

 Лабораторијске  вежбе ־

   Коришћење других начина  рада који доприносе  бољем разумевању садржаја тема  (домаћи задаци, читање популарне ־

литературе, коришћење интернета....) 

Системско праћење рада сваког појединачног ученика ־  

Врсте активности у образовно- васпитном раду 

 ученици прате ток посматране појаве при извођењу демонстрационог огледа, затим својим речима, на основу сопственог ־

расуђивања, описују појаву коју посматрају 

рад у малим групама при извођењу лабораторијских вежби ־  

 израда самосталних истраживачких радова ученика ־

 приказује графички и табеларно добијене податке ־

 израда домаћих задатака ־

 израда паноа за учионицу ־

 

Ред 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности у образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

3 

Хемија и 

њен значај 

- учи правила понашања у 

  лабораторији 

- активно учествује 

(поставља  

  питања) 

- бележење резултата и 

дискусија 

- врши мерење запремине,  

масе и температуре 

 

 

-индивидуални 

рад 

- фронтални рад 

- групни рад 

- разуме шта је предмет  изучавања хемије и како се у 

хемији долази до сазнања 

- схвата да је хемија једна од 

природних наука која објашњавa промене у природи 

- овлада основним операцијама 

лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите 

и прве помоћи 

- организује радно место, припрема и одлаже прибор 

и други материјал за рад 

- оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске 
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2. 

 

 

 

14 

Основни 

хемијски 

појмови  

- схвата разлику између 

основних  хемијских 

појмова 

- отворено и радознало 

поставља питања   

- препознаје примере 

физичких и хемијских 

промена у 

  свакодневном окружењу 

- препознаје примере 

елемената, једињења и 

смеша у  окружењу 

 

- индивидуални 

рад 

- фронтални рад 

- групни рад 

- разуме разлику између супстанце и физичког тела и  

супстанце и физичког поља 

- разуме разлику између физичких и хемијских 

својстава супстанце 

- разуме разлику између  физичке и хемијске промене  

супстанце 

- разуме разлику између  елемента и  једињења и 

препознаје примере у окружењу 

- разуме разлику између чистих 

  супстанци и смеша и  препознаје примере смеша у 

окружењу   

- уме да изабере и примени  поступак за раздвајање 

састојака смеша на основу својстава супстанци  у 

смеши   

 

    

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

29 

 

  

 

 

Структура 

супстанце 

- схватају које честице 

изграђују  атом, својства 

тих честица и атома у 

целини 

- постављају питања 

- прате ток реакција, 

закључују 

- схвата повезаност 

својстава супстанци и  

њихове хемијске везе  

(јонске или ковалентне) 

 

 

 индивидуални 

рад 

- фронтални рад 

- групни рад 

- рад у паровима 

- зна да је атом најмања честица и његову структуру 

- разуме квалитативно и квантитативно значење 

хемијских симбола 

- умеју да користе податке у таблици периодног 

система елемената 

- зна масе и наеелектрисања честица које изграђују 

атом 

- схвата разлику између јонске и ковалентне везе 

- знају шта је валенца и умеју да је користе 

- умеју да израчунају релативну  

  молекулску масу 

 

   

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

9 

     

 

 

 

 

 Хомогене 

смеше  

 раствори 

- самостални ученички 

рад у при премању 

раствора познатих  

супстанци 

- закључују шта је засићен 

и незасићен раствор 

- припремају растворе 

исте концентрације, а 

различите масе 

 

 

 

 

 индивидуални 

рад 

- фронтални рад 

- групни рад 

- рад у паровима 

- разуме појам раствора и растворљивости 

- разуме изражавање квантитативног састава раствора 

преко процентне концентрације 

- уме да израчуна процентну концентрацију раствора 

- уме да направи раствор одређене процентне 

концентрације 

- разуме да је вода растварач за супстанце са јонском 

и поларном ковалентном везом 

- зна да је вода за пиће драгоцена и да  је чува од 
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- постављају питања 

- израчунавају проценте 

концентрације раствора 

   

загађења 

- разликује воду као чисту супстанцу 

  - једињење од воде у природи која је смеша 

(изворска, морска, 

  минерална) 

 

   5. 

 

   

 

 

 

 

17 

     
 

 

 
Хемијске 

реакције и 

израчунава

ња 

- разумеју квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијске једначине 

- схватају законе по 

којима се одвијају 

хемијске промене 

- решавају 

стехиометријске задатке 

- постављају питања 

- успостављају везу 

између масе 

супстанце и количине 

супстанце 

 

 

 

-индивидуални 

рад 

- фронтални рад 

- групни рад 

- рад у паровима 

- разуме квалитативно и квантитативно значење 

симбола, формула и једначина хемијских реакција 

- примењује знање о закону одржања масе при писању 

једначина 

- разликује два најопштија типа хемијских промена: 

реакција, анализа и синтеза 

- разуме однос масе и количине супстанце 

- зна да хемијским једначинама прикаже једноставне 

реакције 

- зна да на основу формула израчуна моларну масу 

- зна да изводи једноствана стихиометријска 

израчунавања 

- зна да су све промене супстанци праћене променом 

енергије 

 

1.11. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

-прошире   своја  знања   из   претходних   разреда   из   области техничког цртања; 

- да науче представљање у ортогоналној пројекцији и просторно приказивање предмета; 

- упознају специфична техничкотехнолошка својтва појединиx метала и легура; 

- умеју да рукују инструментима за мерење;  

- повежу знања о мерењу из физике шестог разреда;  

- упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других материјала;  

- упознају подсистеме саобраћајних и транспортних машина и уређа ја;  

- стичу знања о преображајницима енергије; 

- стичу навике за рационално коришћење и штедњу енергије;  

- упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и рада људи; 
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- упознају неке могућности за управљање моделима уз употребу рачунара са готовим програмима на бази интерфејс 

технологије. 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Оновни облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Увод у машинску 

технику 
2 

-  слушаjу,  

посматрају,  

цртају 

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, метода 

графичког рада 

- упознају се са појмовима  

машина и механизам, као и 

начинима трансформације 

материје и енергије и преноса 

оптерећњеа и кретања  

2. Техничко цртање у 

машинству 
8 

-  слушаjу, 

 посматрају, 

 цртају 

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, метода 

графичког рада 

- да науче представљање у 

ортогоналној пројекцији и 

просторно приказивање предмета  

3. Информатичка 

технологија 
12 

- слушају,  

посматрају, 

 причају,  

описују,  

цртају 

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, метода 

графичког рада, 

- да науче да користе основне 

програмске пакете за цртање и 

израду презентација и упознају 

се са начинима комуникације 

рачунара са околином 

4. Материјали  4 

- слушају,  

посматрају,  

причају,  

описују,  

цртају,  

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, метода 

графичког рада,  

- упознају специфична техничко-

технолошка својтва појединиx 

метала и легура 

5. Лабораторијска 

вежба 
2 

- слушају, посматрају, причају, 

описују, упоређују, цртају, 

вежбају 

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, метода 

графичког рада, метода 

практичног рада.  

- умеју да рукују инструментима 

за мерење; 

- повежу знања о мерењу из 

физике шестог разреда; 

6. Технологија обраде 

материјала 
6 

- слушају, посматрају, причају, 

описују, цртају,  

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, метода 

графичког рада,  

- упознају специфичности, 

сличности и разлике обраде 

метала и других материјала  

7. Машине и 

механизми 
16 

- слушају, посматрају, причају, 

описују, цртају 

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, , метода 

графичког рада, 

 -упознају основне појмове и 

принципе рада машина,  

механизама и њихових појединих 

елемента; проширују знања из  
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области саобраћајних средстава и  

машина за транспорт,  која су 

стечена у претходним  разредима 

8. Роботика 2 
- слушају, посматрају, причају, 

описују, цртају,   

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, , метода 

графичког рада, 

- упознају тенденцију 

роботизације у разним сферама 

живота и рада људи; 
 

9. Енергетика 6 
- слушају, посматрају, причају, 

описују, цртају,  праве 

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, , метода 

графичког рада, метода 

практичног рада 

- стичу знања о 

преображајницима енергије; 

- стичу навике за рационално 

коришћење и штедњу енергије; 

 

10.Конструкторско 

моделовање-модули 
14 

- слушају, посматрају, причају, 

описују, цртају, праве 

- монолошка, дијалошка,   

демонстративна, , метода 

графичког рада, метода 

практичног рада 

-да науче да раде самосталано на 

сопственом пројекту и дају 

решења за поједине 

компоненте(целине) модула-

конструкције; да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама 

 

 

1.12. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ  физичког  васпитања  је да разноврсним  и  систематским,моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно -

образовним подручјима,допринесе интегралном  развоју ученика,развоју моторичких способности,стицању,усавршавању и примени  

моторичких умења,навика и непоходних теоретских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

          Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавање моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичкох васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног 

подручја; 

 Формирање морално-вољних квалитета личности; 
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 Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и  рада; 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити природе и човекове околине.  

       Оперативни задаци: 

 Усмерени  развој основних моторичких способности,првенствено брзине и координације;  

 Усмерено стицање и  усавршавање моторичких умења и навика и навике предвиђених програмом физичког васпитања;  

 Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.);  

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.;  

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.  

 

   Недељни фонд  

часова 

Годишњи  фонд 

часова 

1.обавезни  наставни  предмет 

     1.1редовна  настава физичког  васпитања  

           

             2 

      

               72 

2.изборни  наставни  предмет 

     2.1 изабране  спортске  гране 

     2.2 слободне  активности(секције) 

     2.3 активности у природи 

     2.4 корективно-педагошки рад 

     2.5 школска и друга такмичења  

 

             1 

             1 

             

 

               36 

               36 

 

Наставни  садражај Број  часова 
Број  часова 

обраде 

Број  часова 

увежбавања 

Број  часова 

провере 

Број  часова 

понављања 

Уводни  час            1            1    

Атлетика 24 6 12 5 1 

Гимнастика 15 4 7 3 1 

Спортска игра 20 7 12 1 / 

Тестирање 12 / / 12 / 

                                        Укупно             72               18                 31               21               2 
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Наставни  садржаји 
Број 

часова 

Активности у 

васпитно-образовном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

 

Атлетика 

 

 

 

 

 

 

        24    

-дискусија 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-објашњавање 

-такмичење 

-разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

 

-разликује правилно од неправилног 

држања тела 

-развијање и усавршавање моторичких 

способности 

-изводи покрете у задатом смеру 

-вешто изводи једноставне форме 

природног кретања 

 

 

Вежбе на справама и 

тлу 

 

 

 

 

        15 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

 

-вешто изводи задате вежбе са 

реквизитима 

-уочава своје моторичке способности и 

особине,сличности и разлике међу 

вршњацима 

 

Тестирања 

        

        12 

-мерење 

-анализирање 

-упоређивање 

-физичко вежбање -провера физичких способности ученика 

 

 

 

Спортска игра 

 

 

 

        20 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање, скакање 

-такмичење 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

-разговор 

 

-познаје правила спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за социјално 

прилагођавање ученика за колективни 

живот и рад 

 

2. ИЗАБРАНЕ  СПОРТСКЕ  ГРАНЕ (СПОРТСКЕ  АКТИВНОСТИ) ОДБОЈКА 36 ЧАСОВА 

2.1  СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)     

       Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт.Рад   се  одвија  у  спортским  

секцијама  или  школским  екипама које  се  формирају према интересовању,способностима и полу  ученика.  

 

2.3  АКТИВНОСТИ  У  ПРИРОДИ 

Од  активности  у  природи,планиран је  крос. 

          -пролећни  крос, у организацији  РТС-а (мај) 
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 2.4. КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД 

              Корективно-педагошки  рад  се  организује за ученике који  имају  лоше  држање  тела.Рад  спроводи  наставник у сарадњи  

са  лекаром  или  физијатром који  утврђује степен деформитета и прописује вежбе.Тежи  случајеви  телесних  деформитета  

третирају  се  у  здравственим установама. 

  2.5.  ШКОЛСКА  И  ДРУГА  ТАКМИЧЕЊА                

             Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања, тј. обавезна 

унутар школска такмичења у : 

              1. гимнастици  

              2. атлетици  

              3. спортским  играма. 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
2.1. ВЕРСКА НАСТАВА  -  православни  катихизис (веронаука) 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да 

ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се 

хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се како на 

информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом  

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика:  

развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу 

равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 
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- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог   

односа према Богу, људима и природи. 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Бог у кога Хришћани верују 

јесте Света Тројица: Отац, 

Син и Свети Дух 

(богсулжебена 

сведочанства – крштење и 

евхаристија; библијска и 

светоотачка сведочанства) 

7 

Излагање учења о Св. Тројици  

Разговор са ученицима и њихове 

креативне активности 

Читање Библије и излагање 

светоотачких сведочанстава о Богу 

као Св. Тројици и дијалог 

Објашњење Богослужбених 

сведочанстава о Богу као Св. 

Тројици  

фронтални 

групни 

индивидуални 

да запазе да природа не 

постоји без личности 

 

Отац, Син и Свети Дух су 

три вечне, конкретне 

личности 

2 

Читање Библије и излагање 

светоотачких сведочанстава о Богу 

као Св. Тројици 

фронтални 

групни 

индивидуални 

да се изгради свест да је 

носилац постојања природе 

личност 

Св. Тројица је један Бог 

(нераздељивост Божанске 

природе и несливеност 

Божанских личности) 

2 Излагање учења о Св. Тројици 

фронтални 

групни 

индивидуални 

да се изгради свест да је 

личност израз заједничке 

слободе са другом личносшћу 

Узрок Божијег постојања је 

Отац (библијска, 

евхаристијска, светоотачка 

и друга сведочанства 

4 

Читање из Библије и Св. Отаца и 

објашњење Евхарситије као дара 

Божијег 

фронтални 

групни 

индивидуални 

да запазе да је слобода Божија 

онтолошка тј. да се изражава 

само као љубав према другој 

личности 

Бог Отац изражава своје 

слободно постојање као 

љубав према другој 

личности – према Сину и 

Св. Духу 

2 

Читање Св. Писма и тумачење места 

која сведоче однос Бога Оца – Сина 

– Св. Духа 

фронтални 

индивидуални 

да науче да личност у Богу 

предходи у онтолошком 

смислу 

Хришћанска онтологија 5 Објашњење и образложење кроз фронтални да запазе да се код створених 
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(биће као заједница 

слободе) 

разговор о бићу индивидуални бића тј. људи слобода може 

изразити и као негација, што 

није случај у Богу 

 

Антрополошке последице 

вере у Св. Тројицу 

4 

Тумачење одељака Св. Писма 

Старог Завета које говори о 

стварању човека као иконе Божије 

фронтални 

индивидуални 

уоче да у стварном свету 

људска природа претходи 

човеку као личности у 

онтолошком смислу 

Кроз Литургију се 

појављује Св. Тројица 

(Отац прима литургијски 

принос, Син, Исус Христос, 

приноси, а Св. Дух сабира 

све око Христа и сједињује 

с њим) 

4 

Опис Литургије 

Литургијски начин постојања 

човека 

Одлазак на Литургију 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да се изгради свест да је Црква 

у својој литургијској пројави 

икона начина постојања Св. 

Тројице, односно постојања 

човека као личности – као 

иконе Божије 

Крштење и Литургија као 

практично исповедање вере 

у Бога који је Св. Тројица 

2 

Објашњење и образложење 

крштења 

Присуствовање крштењу 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да се изгради свсет да је 

крштење исповедање Св. 

Тројице 

Св. Тројица у Православној 

иконографији 
4 

Описивање и објашњење икона Св. 

Тројице са скретањем пажње на 

погрешно приказивање 

фронтални 

индивидуални 

групни 

запазе разлику између 

иконографског приказивања 

Св. Тројице у Православној и 

Римокатоличкој традицији 



2.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ и задаци  

Општо циљ предмета:  

Циљ предмета је да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности икоје су претпоставка за 

компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву  

Задаци предмета: 

- разумевање значења кључних појмава који се односе, на грађанина, државу и власт и схватање историјског развоја грађанских 

правца и слобода 

- упознавање са караклтеристикама одговорног и активног грађанина и разумевање улоге детета као  грађанина у друиштву и 

разумевање односа између грађанских права, појединца и општег добра 

- упознавање са начинима развијања грађанске одговорности  

- разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција  

- подстиџцање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и разумевање значаја иницијативе за постизање промена у 

друштву 

- разумевање неопходности постојања власти и концепта неограничене власти  

- упознавање са институцијом Ђачког парламента и оспособљавање за саминиуцијативност и извођење конкретнуи х акција 

 

Садржаји програма 
Бр 

Час. 

Активности 

у ВО раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

I Увод: 

- Поглед уназад 

- планирање   

активности    

2 

Разговор 

Дискусија  

илустрација 

Писање 

Радионичарска 

интерактивна 

-подсећање ученика на права и одговорности на 

нивоу школе и локалне заједнице и на спроведене 

активности из ГВ у 5. и 6. Азреду 

-Упознавање са програмом и активно учешће 

ученика у осмишљавању и планирању активности 

II Грађанин: 

- грађанин и 

политика у 

прошлости 

- грађанин и 

политика у 

садашњости 

- одговоран и 

19 

Разговор 

Дискусија 

Цртање 

Илустрац. 

Симулација 

Прикупљање 

Података    

Иницијативнот 

Радионичарски 

Симулацијски  

Интерактивни  

Истраживачки  

Тимски 

Групни 

Тандем 

Индивидуални  

Разумевање значења појма грађанин 

Схватање историјског развоја грађанских права и 

слобода 

Упознавање са карактеристикама одговорног и 

активног грађанина 

Разумевање улоге детета као грађанина у друштву 

Разумевање односа између грађанских права, 

појединца и општег добра 
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акативан грађанин 

- дете као грађанин 

- породица, школа, 

локална заједница, 

држава – заједнице 

у којима живимо 

- права 

- одговорност 

- волонтерски покрет 

- извођење 

волонтерске акције 

- анализа успешности 

волонтерске акције 

идеја  

Анализирање 

текста 

Писање 

Истаживање 

Интервјуисање 

Анкетирање 

Фотографисањ. 

Обрада података 

Илустрација 

Класификовањигра

ње улога   

Презентовање 

Лобирање 

Закључивање 

Игровни  

Игра улога 

Кооперативни рад 

“мозгалица” 

демонстративна  

групна дискусија 

Упознавање са развијањем грађанске 

одговорности 

Разумевање волонтерских акција 

Оспособљавање за осмишљавање и реализацију 

волонтерских акција 

 

 

III Држава и власт 

-држава  

- власт 

7 

Разговор 

Дискусија 

Писање 

Извоње закључака 

Анализирање 

Истраживање 

Анализирање 

текстова, ТВ 

емисија, штампе 

Илустровање 

Симулирање 

Играње улога 

Радионичарска 

Групни 

Тимски 

Истраживачки 

Интерактивни 

Симулативна 

Кооперативна 

“Мозгалица” 

Индивидуални 

Игра улога 

Илустративна 

 

Разумевање појма државе и основних облика 

државних уређења 

Разумевање неопходности постојања власти 

Упознавање са концептом ограничене власти 

IV Ђачки парламент и 

иницијатива 

- ђачки парламент 

- -иницијатива 

5 

Разговор 

Дискусија 

Писање 

Извођење 

закључака 

Радионичарска 

Групни 

Тимски 

Истраживачки 

Интерактивни 

 

Упознавање са институцијом Ђачког парламента 

Оснивање Ђачког парламента 

Подстицање ученика да се ангажују у различитијм 

иницијативама и акцијама 
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Анализирање 

Истраживање 

Анализање 

текстова, ТВ 

емисија, штампе 

Илустровање 

Симулирање 

Играње улога 

Јавни наступ 

Симулативна 

Кооперативна 

“Мозгалица” 

Индивидуални 

Игра улога 

Илустративна 

 

Разумевање значаја инициативе за постизање 

промена у друштвеној заједници 

Оспособљавање ученика за јавни наступ 

 

V Завршни део 

- речник 

- шта носим са собом 

3 

Дискусија 

Закључивање 

Писање  

Разговор 

Анализа 

Игра улога 

Симулирање 

Јавни наступ 

Радионичарски 

Групни 

Индивидуани 

Интерактивни 

Истраживачки 

Овладавање кључним појмовима из области 

политике и друштва 

Евалуација о садржају и начину рада из предмета 

Грађанско васпитање за 7. Разред 

Оспособљавање ученика за јавни наступ 

 

2.3. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 

као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.  

Задаци наставе страног језика су:  

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  
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- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији 

споразумева са људима из других земаља,  

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,  

- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних језика на различите 

начине и у свим околностима које живот створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена  учењем првог страног језика, поспешује стицање 

вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о знaчају сопственог језика и културе у контакту 

са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; и то на нивоу глобалног 

разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање 

треба да се односи на различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним 

функцијама.  

Усмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену поруку, исприча лични 

доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника. 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке  и кратке текстове.  

Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и 

комуникативним функцијама. 

Знања о језику 

Препознаје основне принципе граматичке и социолонгвистичке компетенције.  

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

На крају седмог разреда, ученик треба да: 

- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења; 
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- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује природним темпом, други ученици или их 

чује преко звучног материјала, а који садрже познату језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда;  

- разуме једноставне песме  у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и интересовањима са активностима на  

часу. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да:  

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 

- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (огласи, плакати са већим бројем учесталих 

израза и интернационализама око 100 речи); 

- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, где, када...);  

- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком.  

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном 

говору и читању;  

- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оквирима комуникативних 

функција и лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или другога, саопшти 

садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, лице, предмет,  животињу  и ситуацију. 

Интеракција 
Ученик треба да: 

- реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са   

   конкретном ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или  

   извињење; 

- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

-  остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање  

    исказа и врши корекције. 
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Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја (биографије, краће описе догађаја 

из свакодневног живота); 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично;  

- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...).  

Знања о језику 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем   

   првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.  

   форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.  

 

Наставна  тема  и садржај Број часова            Активности   Облици извођења         Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

1.Млади, школа и ван ње: 

-Слободне активности у  

школи; 

-Тинејџери (мода и музика) 

- Путовања. 

     

 

        9 

-слушање 

-допуњавање реченица, 

-читање, 

-препричавање, 

-рад у паровима и групама. 

-демонстрација; 

 -кооператив- 

на; интерактивно. 

-писање већих целина на основу датих елемената; 

-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 

-разуме песме везане за обрађену тематику; 

-монолошки, без претходне припреме представља 

себе и друге. 

2.Породица и свакодневно 

окружење: 

-Породичне навике и односи 

међу генерацијама;  

-Однос према окружењу. 

    

 

       11 

-спеловање; вежбе замене  

речи у граматичким цели- 

нама; представљање себе и 

других. 

-демонстрација; -ди- 

јалог; -игра; 

-индивидуално.  

-даље усавршава изговор гласова; 

-користи нове граматичке целине уз нови вокабу- 

лар; 

-пише кратка неформална писма разноврсног  

садржаја. 

3.Медији и култура:  

- Музика; ТВ емисије за мла- 

де; Часописи. 

    

 

        9 

-писање по диктату (позна- 

ти текст); 

-писање писма захвалнице; 

-кооперативно; -де- 

монстрација;  

-интерактивно; 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише нови текст слушањем истог; 
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 -одговори на питања; 

-читање. 

-игра. -од једне врсте речи прави другу са приложеним  

додацима. 

4.Остало: 

Знаменитости земаља чији 

се језик изучава; 

-Бројеви до 2000; 

-Историјски догађаји и  

знамените личности из УК. 

    

 

        10 

-групно и појединачно чи- 

тање; -препричавање про-

читаног; -истраживачки 

радови о земљама где је 

енглески језик матерњи. 

-индивидуални рад; 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција. 

-правилно користи врсте речи у монолозима и 

дијалозима; 

-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 

-правилно казује реченице у зависности од времена 

дешавања; 

-ради краћи научни рад. 

5.Граматичке целине: - 

Модални глаголи; Множина 

именица; Прошла времена; 

Заменице (присвојне, рела- 

тивне); Предлози; Индиректне 

реченице и наредбе. 

   

 

        25 

-индивидуални одговори; 

-рад у групама; 

-одговори на питања; 

-квиз.  

-фронтално 

-групни рад; 

-дијалог; 

-кооперативно. 

-правилно спелује; 

-зна да користи врсте речи; 

-добро се служи синтаксом; 

-правилно користи заменице и детерминаторе. 

6.Контролне вежбе и  

писмени задаци: 

-2 писмена задатка и 

 2 контролне вежбе. 

     

         8 

-индивидуални одговори 

ученика писаним путем. 

-индивидуални рад. -самостално се сналази у проблемима за правилно 

решење граматичких целина; 

-правилно процењује дати временски период за 

решење задатака. 

 

Наставна  тема  и садржај Број часова      Број часова обраде 
      Број  часова 

       обнављања 

        Број  часова 

        утврђивања 

          Број  часова 

      систематизације 

1.Млади, школа и ван ње: 

-Слободне активности у  

школи; 

-Тинејџери (мода и музика) 

- Путовања. 

         9                    3                   3                  2                     1 

2.Породица и свакодневно 

окружење: 

-Породичне навике и односи 

међу генерацијама;  

-Однос према окружењу. 

        11                     3                   3                  3                     2 
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3.Медији и култура:  

- Музика; ТВ емисије за мла- 

де; Часописи. 

 

         9                     2                 3                  2                    2 

4.Остало: 
Знаменитости земаља чији 

се језик изучава; 

-Бројеви до 2000; 

-Историјски догађаји и  

знамените личности из УК. 

         10                     4                 2                  2                      2 

5.Граматичке целине: - 

Модални глаголи; Множина 

именица; Прошла времена; 

Заменице (присвојне, рела- 

тивне); Предлози; Индиректне 

реченице и наредбе. 

         25                     11                 6                   4                     4 

6.Контролне вежбе и  

писмени задаци: 

-2 писмена задатка и 

 2 контролне вежбе. 

          8                       2                  1                   4                      1 

 

2.4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ  СПОРТ 
 

Наставни  садржаји 
Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ     

ОДБОЈКЕ 

 

 

 

        

 

         36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање 

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање 

-турнири 

-излет 

-познаје правила спортске игре и придржава их се 

-стварање услова за социјално прилагођавање 

ученика за колективни живот и рад 

-развијање основних моторичких активности 

-развијање такмичарског духа 
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В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

3.1. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Циљ образовно-васпитног рада изборног програма јесте да се ученици оспособе за обављање једноставних операција на рачунару 

и упознају са могућностима  коришћења готових софтверских пакета  

Задаци образовно-васпитног рада: 

-упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију; 

-упознавање ученика са основним елементима програмирања; 

-упознавање ученика са применом рачунара у области комуникација; 

-упознавање ученика са применом рачунара у области мултимедије; 

-оспособљавање за самостално коришћење рачунарске графике и звука; 

-оспособљавање за израду једноставних алгоритама и рачунарских програма. 

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Оновни облици  

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Интернет 

 

6 

- слушajу,  

- посмaтрaју,   

- зaписују,  

- вежбају 

- монолошка,  

- дијалошка,    

- демонстративна,  

- метода практичног рада 

-упознавање са Интернетом као 

глобалном рачунарском мрежом 

и начином функционисања 

-тражење података на 

Интернету 

-коришћењепретражиача: 

Google,Yahoo 

-заштита на Интернету 

-креирање и пријем електронске 

поште 

 
4 

- слушajу,  

- посмaтрaју,  

- зaписују,  

- монолошка,  

- дијалошка,    

- демонстративна,  

-формати звучних записа 

-конверзија између различитих 

формата 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

2. Обрада звука 

 

- вежбају - метода практичног рада -снимање и обрада гласа и 

других звукова 

-практичан рад на снимању и 

обради звука 

3. Обрада видео 

записа 
6 

- слушajу,  

- посмaтрaју,  

- зaписују,  

- вежбају 

- монолошка,  

- дијалошка,    

- демонстративна,  

- метода практичног рада 

-снимање видео записа 

-обрада видео секвенци 

-примена визуелних ефеката 

-монтажа видео, звучних, 

графичких и текстуалних 

материјала у целини 

-самостална израда филма 

-формати и конверзија 

 

4. Израда 

презентација 

 

10 

- слушajу,  

- посмaтрaју,  

- зaписују,  

- вежбају 

- монолошка,  

- дијалошка,   

- демонстративна,  

- метода практичног рада 

-појам и структура презентације 

-рад са слајдовима 

-дизајн и готови шаблони 

-рад са текстом, сликама и 

објектима 

-постављање ефеката 

-повезивање слајдова унутар 

презентације 

-самостална израда 

презентације 

-препорука за успешну 

презентацију 

5. Изборни модул 10 

- слушajу,  

- посмaтрaју,  

- зaписују,  

- вежбају 

- монолошка,  

- дијалошка,   

- демонстративна,  

- метода практичног рада 

Одабрана поглавља из 

програмирања или графичког 

обликовања садржаја 
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3.2. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 
СЕДМИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Oперативни задаци Ученици треба да: 

-разумеју појам свакодневни живот 

-разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

-усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости  

-усвоје и прошире знања о улози новца и банака у свакодневном животу људи некад  

исад 

-употпуне знања о историји српског новца 

-стекну знања о свакодневном животу у новом веку 

-стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

-развијају истраживачку радозналост 

-развијају способност повезивања знања из различитих области. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 

Појам свакодневног живота (уочавање разлике између политичке историје и историје свакодневног живота и указивање на 

основне тематске области истраживања - исхрана, становање, одевање, образовање, односи у породици и локалној 

заједници, лечење, религиозност и веровања обичних људи, забава, такмичарске игре...). 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само владарима, војсковођама и 

државницима, већ и обичним људима, којима се можемо приближити једино истраживањем њихове свакодневице). 

НОВАЦ И БАНКЕ НЕКАД И САД 
Појмови нумизматика, новац и банка (нумизматика као наука о постанку, развоју и употреби кованог новца; новац као специфична 

роба, мера вредности, платежно средство 

икао једно од обележја самосталности државе; банка као предузеће које тргује новцем). Новац и банке у садашњости (сврха и значај 

постојања новца и банака; појмови - 

штедња, трезор, кредит, камата, деоница, инфлација, дефлација; фалсификовања новца, савремено потрошачко друштво у коме је новац 

највиша вредност…). 
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Новац и банке у прошлости (историјат новца и банака - од старог века до данас: од плаћања у натури до кованог, папирног, 

"пластичног" и "електронског" новца и од малих мењачница у Старој Грчкој и Риму, преко ренесансних банака, до модерних 

мултинационалних финансијских институција; материјали од којих је израђиван новац, историјски феномен "кварења" новца; ликови и 

различити симболи на кованом и папирном новцу...). 

Новац у Србији некад и сад (историјат новца од средњег века до данас: перпер, динар, дукат, грош, акча-

аспра, талир, форинта, марка; динар као званична валута модерне Србије; мотиви на новчаницама; настанак и развој Народне банке као 

прве финансијске институције у Србији). 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У НОВОМ ВЕКУ 

Свакодневни живот у Европи и свету од краја  XV до краја XIX века 

Начин исхране (сакупљање и припремање намирница, употреба источњачких зачина, јеловник, понашање за столом, прибор за 

јело, начини чувања хране и њено конзервирање, пиће, конзумирање кафе, чаја и дувана...). 

Одевање (материјали и начини обраде, појава шиваће машине, стилови у одевању, модне куће, свакодневна и свечана 

одећа, накит, фризуре, перике, шминка, парфеми, лична хигијена...). 

Породични односи (традиционални и модерни погледи на породицу, положај детета; промене настале после Француске 

револуције). 

Становање у доба ренесансе и барока (грађевински материјали, начин градње, оруђа за рад, изглед објеката и организација 

простора - палата, дворана, ложница, студио, кабинет, оџаклија; осветљење, грејање, украшавање стамбеног простора -

 слике, портрети чланова породице; кућни инвентар; разлика у начину становања између села и града и између богатих и 

сиромашних). 

Становање у индустријско доба (врсте објеката и организација простора; осветљење 

-гас и струја; грејање, кућни инвентар; украшавање стамбеног простора - слике, портрети чланова породице, фотографије). 

Живот у ренесансном и барокном граду (просторно и урбано планирање, примери 

Венеције, Фиренце, Напуља, Мадрида, Париза, Лондона, Антверпена, Амстердама...). 

Живот у граду индустријског доба (просторно и урбано планирање, нове улице - појава булевара; настанак индустријских 

четврти, радничка насеља и предграђа; боемске четврти; појава модерне инфраструктуре - водовод, канализација, метро; примери 

Париза, Лондона, Берлина, Њујорка). 

Живот на селу (основни ритмови аграрне производње, организација радног дана...). Образовање и васпитање (школе и 

универзитети, улога цркве и државе - појава световног и обавезног образовања; појава штампарства и ширење писмености, појава 

школских уџбеника, забрањене књиге, појава легата и задужбина; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика). 
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Верски живот (обележја свакодневног живота припадника различитих верских конфесија - сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, Јевреја; појава атеизма). 

Војска (израда и изглед војничке опреме: мачеви, копља, ватрено оружје - од примитивних пушака аркебуза и мускета до разорне 

артиљерије; увођење стајаће војске, развој модерне војне стратегије и тактике - појава генералштаба, увођење униформи и војних 

одликовања; војно образовање). 

Класична музика и класично позориште (музички инструменти - клавир, оргуље, 

виолина, флаута, гитара; позориште у доба Шекспира и Молијера, настанак опере). Доколица и забавни живот (игре, плес уз 

музику, балови, маскирање, улични 

забављачи, путујућа позоришта, коцкање...). 

Комуникације у индустријско доба (развој поштанског, телеграфског и железничког саобраћаја; појава 

телефона, пароброд, новине и новинарство). 

Путовање и туризам (откривање нових дестинација, гостионице и хотели, бање). Однос према другом и различитом (према 

странцима, припадницима друге 

професије, пола, вероисповести, политичког уверења; прогон вештица). 

Страхови становништва (од смака света, помрачења сунца и месеца, комета, природних непогода, глади, болести, митских 

бића - вампира, вукодлака, духова...). 

Лечење (болнице, начини здравствене заштите и превентиве, хуманитарне организације - Црвени крст; лекови и лековито 

биље, апотеке, заразне болести, болести морнара, хигијенски услови, епидемије, карантини...). 

Свакодневни живот Срба од краја XV до краја XIX века 

Начин исхране (реконструкција могућег јеловника - двор, град, село; припремање хране, посни и мрсни циклуси, утицаји других 

кухиња на карактер исхране; пиће, конзумирање кафе и дувана). 

Одевање (материјали и тканине - чоја, крзно, кожа, лан, свила; накит, разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и Турском 

царству, као и код припадника различитих друштвених група; црна одећа монаха и плава одећа свештеника у Карловачкој 

митрополији; средњоевропски узори у облачењу српског грађанског сталежа у Хабзбуршкој монархији; забрана хришћанима у Турској 

да носе зелену и скарлетну боју одеће, као и беле турбане како би се разликовали од муслимана; грађанско одело, униформе државних 

чиновника, лекара, цариника, професора Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна ношња у Србији - опанци, шарене 

чарапе, гаће од платна, чакшире од чоје, везене кошуље, гуњ, шубара, фес, јелек, прегача, зубун...). 

Становање (грађевински материјали, начин градње, изглед објеката и организација простора; разлике у становању код Срба у 

Хабзбуршком и Турском царству: дворци, градске куће, конаци, сеоске куће - брвнаре, чатмаре, бондручаре, кућери - преносне 

куће; дворови владара - вожда Карађорђа, кнеза Милоша, кнеза Михаила, кнеза Александра, владике Петра II, књаза Данила, књаза 
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Николе; украшавање стамбеног простора - намештај, иконе, портрети чланова породице, српских владара и црквених 

великодостојника, фотографије; уређење дворишта). 

Живот у граду (основни типови градских насеља - варошица, варош и град; оријентални и европски утицаји; примери 

Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца...). 

Трговина и занатство (еснафи, занати - турски и немачки називи за 

занатлије: ћурчија, терзија, абаџија, болтаџија, папуџија, мумџија, туфегџија, кујунџија, чаругџија, шлосер, тишлер, шустер, шнајдер...). 

Живот на селу (основни ритмови аграрне производње; основна обележја земљорадње, виноградарства и 

сточарства; задруга, моба, позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, ветрењаче, чување и складиштење хране). 

Породица (обичаји животног циклуса - рођење, свадба, смрт, сахрана; положај мушкарца, жене и детета у породици и локалној 

заједници, живот у ужој и широј породици - задруга и инокосна породица). 

Друштвени живот (основни празници заједнице - верски и државни; породични празници - крсна слава; радни и нерадни 

дани; улога кафана, крчми и механа; различити облици забавних активности: на селу - коло, прела, посела, панађури; у граду -

 балови, соареи, излети, књижевне дружине и читалишта, позориште...). 

Однос према другом и различитом (према странцима, припадницима друге професије, пола, вероисповести, политичког 

уверења; гостопримство). 
Образовање (ширење основне писмености у локалним срединама - парохијски свештеник као учитељ писања и читања, манастири као 

центри писмености и образовања; оснивање световних школа - гимназија и Велика школа; један дан у школи; школска слава; одевање 

ученика; школовање женске деце; слање ђака на школовање у иностранство). 

Војска (оружје устаника, начин ратовања устаничке војске - значај шанчева и утврђења; пешадија, коњица, артиљерија; војна 

организација за време кнеза Михаила и кнеза Милана - оружје, униформе и одликовања; порекло шајкаче, војно образовање). 

Лечење (начини здравствене заштите и превентиве, хуманитарне организације - Црвени крст; лекови и лековито 

биље, апотеке, заразне болести, хигијенски услови, епидемије, карантини; прве болнице и први Срби лекари у јужној Угарској 

у XVIII веку, отварање болница у Србији у време кнеза Милоша; надрилекарство, враџбине...). 

Комуникације (писмо, пошта, телеграф; путеви, новине и новинарство, поклоничка путовања - хаџилуци). 
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Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Независни односи 

 

 

5 
Писање, закључивање, 

примена 

Демонстративна, 

дијалошка, текст 

метода 

-уочавање одлика независних 

реченица 

Синтаксе 

 
17 

Писање, закључивање, 

примена 

Демонстративна, 

дијалошка, текст 

метода 

- овладавање и практична 

примена знања из области 

(реченични чланови и њихове 

врсте) 

Глаголски облици 

 
7 

Запажање одлика, 

повезивање стечених 

знања 

Демонстративна, 

дијалошка, текст 

метода 

-уочавање одлика, сличности и 

разлика 

Морфологија 

 
7 

Уочавање морфолошких 

особености 

Демонстративна, 

дијалошка, текст 

метода 

-овладавање и практична 

примена знања из области 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Допунски рад се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја. 
                Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с  којима 

организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који 

нису савладали неки од предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са 

артикулационим проблемима, итд.) 
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  Наставна  тема  и садржај 
  Број 

часова 
          Активности Облици извођења       Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

Школа, породица и слободне 

активности 

It’s September again! 

-Michael’s profile 

Граматика: -ing form 

Граматика: The present  

simple and continuous tenses 

-A Montana girl 
Expressions good at, bad at 

How did the British get their 

names 

2 

-слушање 

-допуњавање реченица, 

-читање, 

-препричавање, 

-рад у паровима и групама. 

-демонстрација; 

-кооперативно; 

-интеракција. 

-писање мањих целина на основу датих елемената; 

-ступа у дијалог у оквиру 3 до 5 реплика; 

-разуме песме везане за обрађену тематику; 

-монолошки, без претходне припреме представља 

себе и друге. 

Спортске активности 

A sporting life 

-I hate P.E. 

Reporting commands and 

requests 

Граматика: The past simple 

tense 

Граматика: Used to for past 

habits 

-The Belgrade Marathon 

The past simple and the past 

continuous tenses 

-Britain’s greatest sporting event  

5 

-спеловање;  

-вежбе замене речи у 

граматичким целинама;  

-употреба нових фраза у 

реченици; 

- употреба спортске 

терминологије. 

-демонстрација;  

-дијалог;  

-игра; 

-индивидуално.  

-даље усавршава изговор гласова; 

-користи нове граматичке целине уз нови  

вокабулар; 

-пише кратка неформална писма разноврсног  

садржаја, 

-даје наредбе и води дебату на задату тему. 

Храна и начин исхране 

Food for thought 

-Food fight 

Граматика: Countable and 

uncountable nouns 

Quantifiers; the use of articles 

5 

-писање по диктату (позна- 

ти текст); 

-састављање менија; 

-одговори на питања; 

-читање. 

-кооперативно;  

-демонстрација;  

-интерактивно; 

-игра. 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише нови текст слушањем истог; 

-саставља нови текст од приложеног вокавулара 
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-Finger food 

Граматика : The present perfect 

tense 

The present perfect tense and the 

past simple tense 

-Hershey’s chocolate world 

Традиција и прославе 

Celebrations 

-Can I open them now… 

please? 

Граматика: The present  simple 

passive 

The use of articles 

 -Happy New Year 

Граматика: Expressing the 

future 

Prepositions of time 

5 

-групно и појединачно  

читање;  

-препричавање 

прочитаног; 

-представљање себе и  

других. 

-писање позивнице уз  

помоћ наставника, 

-попуњавање целина  

предложеним предлозима. 

-индивидуални рад; 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција. 

-правилно користи врсте речи у монолозима и 

дијалозима; 

-упознаје основна правила фонетике и 

морфологије; 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена дешавања; 

-ради краћи научни рад. 

Становање – начин живота 

Home sweet home 

-Living near the North Pole 

                Граматика: The past simple  

passive 

The past simple passive 

Граматика: must/have to 

-What a life! 

What a life!  Modal verb: Can 

Compound pronouns and 

adverbs  

How places in the USA got their 

names   

 

5 

-индивидуални одговори; 

-рад у групама; 

-одговори на питања; 

-квиз 

-пројекат о америчким 

градовима; 

- употреба сложеница у 

познатим фразама..  

-фронтално 

-групни рад; 

-дијалог; 

-кооперативно, 

-читање и рад на 

тексту. 

-правилно спелује; 

-зна да користи врсте речи; 

-добро се служи синтаксом; 

-правилно користи заменице и детерминаторе, 

-од једне врсте речи прави другу са приложеним  

додацима, 

-ради краћи научни рад индивидуално и у групи, 

 -користи модалне глаголе у свим временима  
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Свет филма и музике 

Pictures and sounds 

-Walt Disney and his cartoons 

Граматика: The comparison of 

adjectives 

A film review: writing 

-Battle of the bands 

Граматика: Relative pronouns 

Project – Madonna 

Disneyland Paris 

5 

-индивидуални одговори 

ученика писаним путем; 

- Примена компарације  

придева унутар текста; 

- певање песме са претход- 

но попуњеним текстом. 

-индивидуални рад, 

-фронтални рад, 

-групни рад, 

-тандем. 

-Обједињује граматичке у дијалогу 

- Гради нове реченице од познатог вокабулара у  

склопу нових фраза 

-Препричава познати текст у краћој форми 

- Користи корелацију са другим предметима и ради 

краћу презентацију 

Путовања 

Going places 

-Yellowstone Park 
Граматика: Type 1 conditional  

sentences 

The position of adverbs 

-Sightseeing in London 
Граматика: Must/mustn’t 

Граматика: Type 2 conditional 

sentences 

4 

-индивидуални одговори 

ученика писаним путем; 

-употреба условних (конди- 

ционалних) реченица; 

-модални глаголи кроз  

игру. 

 

 

 

 

 

-индивидуални рад 

-демонстрација, 

-разговор, 

-групни рад. 

- Препричава укратко одслушани текст 

- Користи условне реченице 

 

 

 

-Прави корелацију и примећује разлику условних  

реченица у српском и енглеском језику. 

Свет моде и млади 

Fashion crazy 

-Teen lives  

Граматика: Compound words 

The comparison of adverbs 

-My wardrobe 

Describing people 

Plural words 

-I’d like to be a super model: 

would + infinitive for expressing 

wishes 

  Extra work: New trends 

5 

-индивидуални одговори 

ученика писаним путем; 

-описи гардеробе и начина 

одевања; 

- Пројекат о новим модним 

трендовима (веза са музи- 

чким трендовима). 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-илустративни радови 

-демонстрација. 

-самостално се сналази у проблемима за правилно 

решење граматичких целина; 

-користи нове граматичке целине унутар познатог 

текста; 

-правилно процењује дати временски период за 

решење задатака. 
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ИСТОРИЈА 
Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или за ученике који су били одсутни са часова и за оне који желе 

даутврде своје знање са циљем,разумевања,препознавања отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања умења и 

вештина из наставног градива. 

 

     Садржај програма 
Број 

часова 

              Активности у образовно- 

васпитном раду 

    Основни облици 

извођења програма 

      Циљеви и задаци          

садржаја програма 

Успон Европе (Европа 

од 15. до 18 века ) 
2 

 

-слушају, питају, разговарају, вежбају и 

пишу 

-дијалошки, 

наративни, 

илустративни, рад у 

паровима 

-боља разумевања 

појмова,усвајање основних 

знања,препознавање 

Српски народ под 

страном влашћу од 16. 

до 18.века 

2 

-питају,слушају, илуструју, разговарају, 

читају, упоређују 

 

дијалошки,текстуални,

илустративни, рад у 

паровима 

-боље разумевање, 

уочавање, усвајање 

основнох знања, употреба и 

примена историсјких карата 

Револуционарна-

грађанска Европа 
1 

-разговарају, питају, илуструју, упоређују, 

читају, користе историјски атлас 

-текстуални, 

наративни, 

дијалошки,илустратив

ни, рад у паровима, 

индивидуални 

-разумевање појмова, 

усвајање основних 

знања,сналажење на карти 

Национални покрети 

српскога народа у 

19.веку 

4 
-разговарају, питају, илуструју, читају, 

упоређују, примењују историјски атлас  

текастуани,наративни 

дијалошкиилустратив

ни, рад у паровима, 

индивидуални 

-разумевање појмова, 

усвајање знања, сналажење 

на карти, повезивање и 

примена наученог 
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ГЕОГРАФИЈА   
Циљеви и задаци: 

-стицање  знања, утврђивање стечених знања и умења о ваневропским континрнтома и њиховим регионалним одликама,  

-стицање бољег успеха из предмета 

теме: 

1. азија –  3 часа 

2. африка – 2 часа 

3. америка – 2 часа 

4. аустралија и океанија – 1 час 

5. свет у целини – 1 час 

 

Садржаји образовно 

васпитног програма 

Број 

часова 

Активности у образовно 

васпитном раду 

Облици остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Географска обележја 

Азије 
3 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Географска обележја 

Африке 
2 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Северне и Јужне 

Америке 
4 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Аустралија и Окејанија 2 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 
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ФИЗИКА 
 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Сила и 

кретање 

 

 

5 

 

 

 

Ученици: посматрају  

уз помоћ наставника 

наводе примере, 

закључују, учествују у 

анализи и решавању 

једноставних задатака 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

 

Ученик треба да:разликује врсте кретања; мери и 

рачуна брзину и убрзање и  да зна њихове мерне 

јединице: научи други и трећи Њутнов закон 

механике и да изврши динамичко мерење силе 

 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже 

 

 

2 

Ученици: треба да 

прате, уз помоћ 

наставника расуђују, 

уочавају разлике и 

решавају једноставне 

проблеме 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: упозна слободан пад; хитац 

навише; хитац наниже; силу трења; силу отпора 

средине и разуме безтежинско стање тела 

 

 

Равнотежа 

 

 

2 

Ученици: треба да 

посматрају, питају, уз 

помоћ наставника 

уочавају, наводе 

примере, решавају 

једноставне задатке 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: научи да сложи и разложи 

векторске величине; да зна када је тело у 

равнотежи; да објасни силу потиска и 

Архимедов закон 

 

 

Механички 

рад, снага и 

енергија 

 

 

3 

Ученици: посматрају, 

уз помоћ наставника 

уочавају, наводе 

примере и закључују и 

решавају једноставне 

задатке 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

Ученик треба да: зна када се врши механички 

рад и да је једнак промени енергије; зна како се 

рачуна снага; ко има кинетичку, а ко 

потенциалну енергију; и да зна мерне јединице 

рада, снаге и енергије 
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Топлотне 

појаве 

 

 

2 

Ученици: посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника уочавају, 

повезују, записују и 

закључују 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

Ученик треба да: знају да се укупна енергија 

тела састоји од кинетичке и потенцијалне 

енергије молекула унутар тела; да зна како се 

одређује количина топлоте и која је њена 

мерна јединица 

 

МАТЕМАТИКА 

 

САДРЖАЈ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ  

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ 

У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊАПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Операције у скупу 

реалних бројева 
1 

-уочава 

-разликује  

-рачуна 

дијалошка 

демонстративна 

формирање појмова квадратног корена и 

аритметичког квадратног корена 

упознавање и поимање ирационалног броја 

извођење рацунских операција са реалним 

бројевима 

Питагорина теорема и 

примена 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

знају Питагорину теорему и умеју да је 

примене код свих геометријских фигура 

Степени и операције 

са степенима 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

дијалошка 

демонстративна 

упознавање степена чији је изложилац 

природан број с’примерима у физици 

упознавање појмова алгебарског израза и 

његово израчунавање 

Многоугао 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

 

формирање појма многоугла и врсте 

збир углова многоугла и број дијагонала у 

многоуглу  

обим и површина многоугла 
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Полиноми и 

операције са њима, 

квадрат бинома и 

разлика квадрата 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

дијалошка 

демонстративна 

рачунске операције са мономима и 

полиномима  

растављање полинома на чиниоце  

Круг и делови круга 1 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

 

упознавање нових геометријских појмова 

(централни,периферијски круг, исечак) 

одређивање обима и површине круга  

упоређивање површине исечка и кружног лука 

Функција 1 

уочава 

закључује  

разликује 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

правоугли  координатни сyстем у равни 

неке основне функције 

Пропорција - примена 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

 

пропорција 

примена у пракси директне и обрнуте 

пропорционалности  

Сличност и примена 

сличности 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

 

Талесова терома 

сличност троуглова,коефицијент сличности 

примена сличности код једноставних 

конструктивних задатака 

 

БИОЛОГИЈA 
Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са                

часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања,препознавања,откланњања  

нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива.  
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Садржаји 

програм 

Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици  

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Порекло и развој 

људске врсте 
1 

Слушају, питају, упоређују Дијалошка, демонстративна, 

илустративна 

Боље разумевање и уочавање  

Грађа човечјег 

тела 

 

7 

Слушају,питају, упоређују Дијалошка,демонстративна, 

илустративна   

Боље разумевање и уочавање 

Репродуктивно 

здравље 
1 

Слушају,питају Дијалошка, 

демонстративна,илустративна 

Боље разумевање  

 

ХЕМИЈА  
 

Редни  

број 

теме 

    

Број 

часова 

Садржај        

програма 

 

Активности у образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења      

програма 

 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

1. 

 

    4 

Основни 

хемијски 

појмови 

- посматра супстанце 

- изводи закључке 

- ради огледе: прави смеше, раздваја 

смеше 

- испитује физичке и хемијске 

промене 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- разликује физилка и хемијска свој 

ства супстанце и физичке и 

хемијскепромене супстанце 

- разликује појмове: елеменат, једињење, 

смеша 

    2.      4 
Структура 

супстанце 

- црта модел атома 

- користи таблицу ПСЕ 

- саставља формуле помоћу валенце 

- препознаје по формули тип хемијске 

везе 

 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна које честице улазе у састав атома 

- зна основне податке о елементу из 

ПСЕ 

- зна разлику јонске и ковалентне везе 

- примењује валенцу за писање  

  формула 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

3.     4 
Хомогене смеше  

-раствори 

- прави растворе 

- врши једноставнија израчунавања 

 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна шта је раствор, а шта растварач 

- ради једноставне задатке 

- уме да направи раствор допуном 

до100г, ако је дата количина 

растворљиве супстанце 

4.     4 

Хемијске 

реакције и        

израчунавања 

- повезује знања 

- пише једноставније једначине  

  реакција 

- врши једноставнија ирачунавања 

 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна да представи једноставније 

  процесе једначинама 

- разликује појмове: мол, моларна 

  маса и количина супстанце 

- зна да докаже закон одржања масе 

  преко хемијске једначине 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА   
 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  
 

 

Садржаји програма 

 

Број 

часова 

 

Активности у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици извођења 

програма 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 

програма 

 

Језик 

 

- Граматика 

 

- Правопис 

 

 

 

 

 

24 

- примењује претходно стечена знања; 

- овладава новим граматичким и правописним   

правилима ( систем зависних и независних 

реченица, синтагме, глаголски облици ); 

- уочава на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника решава тестове са ранијих 

такмичења. 

 

 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

 

- припрема 

ученика за 

школско, 

општинско, 

међуопштинско 

и републичко 

такмичење из 

Српског језика. 
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Лектира 

 

 

 

8 

 

- чита, анализира и интерпретира дела по избору 

ученика и наставника; 

- уметнички анализира филм по избору; 

- самостално уочава интернационалне мотиве у 

делима народне књижевности. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

-демонстративни 

- оспособљавање 

за исказивање 

властитих 

судова и 

закључака 

приликом 

анализе текста. 

Култура изражавања 

 

    - Говорно изражавање 

 

    - Писмено изражавање 

 

 

 

4 

- описује екстеријер и ентеријер; 

- увежбава технике у изради писменог састава и 

анализира стилске грешке оцењених радова. 

- уочавање и реазликовање форме приповедање  

( унутрашњи монолог, монолог) 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- стваралачко 

препричавање 

текста са 

променом 

гледишта 

- обједињавање 

приповедања и 

описивања. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике 

стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко 

такмичење које се организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка 

широком пољу  делатности које пружа знање енглеског језика. 

 

Наставна  тема  и садржај 
  Број 

часова 
          Активности Облици извођења        Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

1.Млади, школа и ван ње: 

-Слободне активности у  

школи; 

-Тинејџери (мода и музика) 

- Путовања. 

3 

-слушање 

-допуњавање реченица, 

-читање, 

-препричавање, 

-рад у паровима и групама. 

-демонстрација; 

 -кооперативна; 

интерактивно. 

-писање већих целина на основу датих елемената; 

-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 

-разуме песме везане за обрађену тематику; 

-монолошки, без претходне припреме представља 

себе и друге. 

2.Породица и свакодневно 

окружење: 
4 

-спеловање; вежбе замене  

речи у граматичким цели- 

-демонстрација;  

-дијалог;  

-даље усавршава изговор гласова; 

-користи нове граматичке целине уз нови  
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-Породичне навике и односи 

међу генерацијама;  

-Празници и обичаји. 

нама; представљање себе и 

других. 

-игра; 

-индивидуално.  

вокабулар; 

-пише кратка неформална писма разноврсног  

садржаја. 

3.Медији и култура:  

- Музика; ТВ емисије за мла- 

де; Часописи, Цртани филмо- 

ви, Спорт. 

4 

-писање по диктату  

(познати текст); 

-писање писма захвалнице; 

-одговори на питања; 

-читање. 

-кооперативно; -де- 

монстрација;  

-интерактивно; 

-игра. 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише нови текст слушањем истог; 

-од једне врсте речи прави другу са приложеним  

додацима. 

4.Остало: 
Знаменитости земаља чији 

се језик изучава; 

-Бројеви до 2000; 

-Историјски догађаји и  

знамените личности из УК. 

-Конверзација; 

-Спеловање; 

-Превођење непознатог  текста 

10 

-групно и појединачно  

читање;  

-препричавање  

прочитаног; 

-истраживачки радови о 

земљама где је 

енглески језик матерњи. 

-индивидуални рад; 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција. 

-правилно користи врсте речи у монолозима и 

дијалозима; 

-упознаје основна правила фонетике и 

морфологије; 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена дешавања; 

-ради краћи научни рад. 

5.Граматичке целине: - 

Модални глаголи; Множина 

именица; Прошла времена; 

Заменице (присвојне, релативне);  

Предлози;  

Индиректне реченице и  

наредбе,  

Узрочне реченице- 

(Type 1 - Type 2 conditional  sentences) 

15 

-индивидуални одговори; 

-рад у групама(тестови); 

-одговори на питања; 

-квиз 

-гледање филма на енглес- 

ком језику са енглеским 

титлом.  

-фронтално 

-групни рад; 

-дијалог; 

-кооперативно. 

-правилно спелује; 

-зна да користи врсте речи; 

-добро се служи синтаксом; 

-правилно користи заменице, детерминаторе, 

условне реченице. 
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ИСТОРИЈА  
 

Садржај програма Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Избор ученика и усвајање 

годишњег плана рада 
1 

-слушање ,сугестије и 

усвајање,записивање плана 

-наративни, 

дијалошки 

-упознавање са садржајем плана 

додатне наставе 

Обнавлјање и 

проширивање знања из 

претходних разреда 
2 

-разговарају, слушају, 

прикупљају исечке из 

штампе, праве паное, 

уређују кабинет 

-дијалошки, 

наративни, 

илустративнитексталн

и, групни 

-обнављање постојећег и 

проширивање знања, развијање 

вештина креативности и међусобне 

сарадње 

 

Успон Европе (Европа од 

краја 15, до краја 18.века) 1 

-учествују у разговору, 

активно слушају, читају и 

анализирају текстове из 

историјске читанке, 

користе атллас 

-дијалошки, 

текстуални, рад у 

паровима 

 

-развијање сарадничког односа, 

проширивање постојећих и усвајање 

нових знања, сналажење на карти 

 

Српски народ под страном 

влашћу од 16. од краја 

18.века 

4 

-учествују у 

разговору,активно 

слушају,читају и 

анализирају текстове из 

историјске читанке,користе 

атлас,врше истраживање о 

познатим личностима 

-дијалошки, 

наративни, 

илустративни, 

текстуални, групни 

 

-усвајање нових знања, утврђивање 

постојећих, употреба 

атлас,оспособљавање за самосталан 

рад 

Револуционарна-грађанска 

Европа (свет од краја 

18.века до 70-тих година 

19. 

1 

-активно слушају.питају 

илуструју, истражују, 

читају текстове 

-дијалошки, 

текстуални, 

илустративни 

-анализа текстова,уочавање 

повезаности градива,оспособљавање 

за самосталан рад 

Национални покрети 

српског народа у 

19.веку(до Берлинског 

конгреса) 

2 

-учествују у разговору, 

активно слушају, читају и 

анализирају текстове из 

историјске читанке, 

користе атлас, врше 

истраживање ос познатим 

дијалошки,наративни,

илустративни,текстуа

лни, 

групни,индивидуални 

-анализа текстова, уочавање 

повезаности градова, оспособљаавње 

за самосталан рад, уочавање узрочно 

последничких веза 
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личностима, упоређују, 

самостално раде у радној 

свесци 

Припрема за такмичење 8 

-учествују у 

разговору,самостално раде 

и анализирају текстове из 

читанке,раде тестове и 

анализирају резултате 

-дијаошки, наративни, 

текстуални, 

инивидуални 

-повезивање примена наученог, 

анализа тестова, уочавање 

повезаности градива 

 

ГЕОГРАФИЈА 
Циљеви и задаци. 

-исказивање заинтересованости за шира знања из предмета, 

-истрживачки рад, 

-самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

-проширивање стечених знања и њихова примена, 

-примена савремених технологија –интернет, 

-стицање и развијање знања и разумевања, умења и ставова према светским и националним вредностима и достигнућима.  

Додатна настава из Географије се организује за ученике  седмог разреда и остварује се са по 36 часова , односно са по 1 часом  

недељно, кроз активности: 

- избор ученика, који су се определили анкетом, 

- анализа, израда  и усвајање годишњег програма, 

- уређење кабинета,                                                                                                                                                                                                      - 

израда тематских карата,  зидних  новина, паноа, 

- реферати-писање, анализа, 

- литература и штампа –читање и анализа, 

-примена рачунара и интернета, 

- географске занимљивости-асоцијације, занимљива географија, 

- учешће у квизовима и организовање истих, 

- припрема и учешће на такмичењима, 

- посете и излети, 

- учешће у изради школског листа ''Петица'', као и учешће у изради и креирању школског сајта  

- анализа остварених резултата. 
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Све теме су везане, испреплетане и тако ће бити и оствариване кроз више часова.  

 

Садржаји образовно 

васпитног програма 

Број 

часова 

Активности у образовно 

васпитном раду 

Облици остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Организовање додатног 

рада- 
4 

Разматрају, предласжу, усвајају 

план и програм 
Разговор,  

Активно учешће и улога у 

доношењу одлука, 

Истраживачки радови 10 

Користее стручну литертуру, 

самостално истражују,пишу 

реферате, осмишљавају 

асооцијације, организују 

квизове,активно учествују у 

планирању и организовању 

екскурзија,,дајући предлоге 

Самосталан рад, 

истраживачки рад, тимски 

рад, рад у малим групама 

Осамостаљивање у раду, 

самостално истраживање, 

самостално и правилно 

коришћерње стручне 

литературе,штампе 

Интернет у настави 7 

Обучавање употребе савремених 

техничких достигнућа, правилно 

руковање и самостална примена у 

сопственом истраживању. 

Самосталан рад, 

рад у мањим групама, 

тимски рад 

Самостално рукују, 

истражују, сазнају и 

примењују техничка 

достигнућа у настави. 

Припрема за такмичење 15 

Активности проширују знања 

петог, шестог, седмог и осмог 

разреда, самостално користи 

стручну литературу, интернет, 

штампу, учествују на свим 

организованим такмичењима 

Индивидуалн 

Тимски 

Истраживачки 

Развијање свестраније, 

целокупније личности са 

ширим размишљањима о 

збивањима, истраживачком 

раду и нових сазнања о свету 
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ФИЗИКА 

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности у  васпитно-

образовном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Равнотежа 

тела 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Ученик самостално и 

спонтано посматра  

различите облике слагања и 

разлагања сила и полугу, 

поставља питања, изводи 

закључке, претражује и 

користи литературу и 

интернет о примени полуге и 

мерењу масе тела вагом, 

решава сложене рачунске 

задатке везане за равнотежу 

тела, полугу и стрму раван 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о слагању и разлагању сила, 

равнотежи тела и примени полуге да би 

извео закључке и дошао до решења 

сложених задатака (графичких и 

рачунских) 

 

Кретање и 

сила 

 

 

 

 

 

3 

Ученик самостално и 

спонтано решава проблеме 

кретања, открива примену 

Њутнових закона динамике, 

поставља питања, изводи 

закључке, претражује и 

користи литературу и 

интернет, решава сложене 

рачунске задатке из 

равномерно-променљивог 

кретања (рач. и граф.) 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о равномерно променљивом 

кретању и Њутновим законима да би извео 

закључке и дошао до решења сложених 

задатака (графичких и рачунских) и 

објаснио неке појаве у природи 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже и 

сила трења 

 

 

 

 

Ученик самостално и 

спонтано посматра различите 

облике кретања под дејством 

силе теже и силе трења, 

 

 

 

 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о кретању тела под дејством силе 

теже и силе трења да би извео закључке и 

дошао до решења сложених задатака 
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4 поставља питања, изводи 

закључке, претражује и 

користи литературу и 

интернет, решава сложене 

рачунске задатке и изводи 

огледе 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

(графичких и рачунских) и објаснио неке 

појаве у природи 

Рад, снага и 

енергија 

 

 

 

 

4 

Ученик самостално и 

спонтано посматра различите 

облике механичког рада, 

претварање једног облика 

енергије у други, поставља 

питања, изводи закључке, 

претражује и користи 

литературу и интернет, 

решава сложене рачунске 

задатке, изводи огледе и 

утврђује законитости 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о раду, снази и енергији да би извео 

закључке и дошао до решења сложених 

задатака (графичких и рачунских) и 

објаснио неке појаве у природи 

Топлотне 

појаве 

 

 

 

 

5 

Ученик самостално и 

спонтано посматра топлотне 

појаве, поставља питања, 

изводи закључке, претражује 

и користи литературу и 

интернет, решава проблеме 

везане за топлотне појаве и 

Архимедов закон, изводи 

огледе и утврђује 

законитости 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о преношењу топлоте с једног тела 

на друго, термичком ширењу тела, 

потиску и Архимедовом закону да би 

извео закључке и дошао до решења 

сложених задатака (графичких и 

рачунских) и објаснио неке појаве у 

природи 
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МАТЕМАТИКА 
 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Конструктивни 

задаци- троугла и 

паралелограма 

3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-конструкција помоћу висине,тежишне дужи,збира и 

разлике страница 

Ирационални 

бројеви                   

(oдабрани задаци) 

2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-демонстративна 

-дијалошка 

-рачунске операције у скупу ирационалних бројева 

свођењем на исти корен 

Примена 

Питагорине 

теореме на 

геометријске 

фигуре 

6 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-практични задаци који се могу решавати 

Питагорином теоремом 

Комбинаторни 

задаци 
2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-демонстративна 

-дијалошка 
-објашњење основних појмова из комбинаторике 

Решавање 

такмичарских 

задатака 

4 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-демонстративна 

-дијалошка 
-одабрани ѕадаци са разних такмичења 

Правилни 

многоуглови 
2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-конструкција О и P помоћу а,r,R 

Полиноми- 

растављање на 

чиниоце 

3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-демонстративна 

-дијалошка 
-писање збира у облику производа 

Квадрат бинома и 

тринома 
3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-примена квадрата бинома у геометрији 

Такмичарски 2 -упоређује  -илустративна -одабрани ѕадаци са разних такмичења 
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задаци -открива релације 

-изражава их 

-демонстративна 

-дијалошка 

Круг- проблемски 

задаци 
2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-решавање сложених задатака 

Дељивост и 

примена 

дељивости 

3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-демонстративна 

-дијалошка 
-решавање сложених задатака помоћу НЗС и НЗД  

Сличност 

троуглова 
4 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-илустративна 

-демонстративна 

-дијалошка 

-решавање практичних проблема помоћу сличности 

(висина дрвета,дужина тунела,ширина реке и сл.) 

 

 

БИОЛОГИЈА 
Циљеви додатне наставе су: 

Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из биологије.  

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 
Основни облици извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Порекло и развој 

људске врсте 

     1 Слушају,питају,упоређују Дијалошка, демонстративна,илустративна 

 

Усвајање знања у 

већем обиму 

Грађа човечјег 

тела 

     28 Слушају,питају, упоређују, 

истражују, закључују 

Дијалошка,демонстративна, илустративна   Усвајање знања у 

већем обиму 

Репродуктивно 

здравље 

      7 Слушају,питају, истражују, 

закључују 

Дијалошка, демонстративна,илустративна 

 

Усвајање знања у 

већем обиму 
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ХЕМИЈА 

 
Редни 

број  

Број       

часова 

Садржај 

програма 

Активности у образовно   

            васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја                

програма 

 

   1. 

 

 

    2 

 

 

Хемија и њен 

значај 

- активно учествује, поставља 

питања 

- врши мерење масе, 

запремине и 

  температуре 

- бележи резултате, дискутује 

- индивидуални рад 

 

- разуме шта је предмет изучавања хемије и 

како се долази до сазнања 

- овладава основним операцијама 

лабораторијске технике 

- организује радно место, припрема и 

одлаже прибор и материјал за рад 

 

   2. 

 

   

 

   4 

   

 

 

Основни 

хемијски 

               

појмови 

- разликује примере 

физичких и хемијских 

промена у окружењу 

- радознало поставља питања 

- разликује појмове: 

елеменат, 

  једињење и смеша у 

окружењу 

- раздваја смеше 

одговарајућим  

  поступком  

- индивидуални рад 

 

- разуме разлику између физичких и 

хемијских промена 

- зна разлику између чистих супстанци и 

смеша 

- умеју да примене одговарајући поступак за 

раздвајање састојака смеша знајући својства 

супстанци  

 

   3. 

 

  

 

   4 

 

  

 

Структура 

супстанце 

- схвата повезаност својстава 

супстанце и хемијске везе 

- постваља питања, 

закључује 

- самостално врши 

израчунавање 

 

- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- разуме квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола 

- зна основне честице које изграђују 

супстанце 

- зна разлику између јонске и ковалентне 

везе 

- израчунава релативну молекулскумасу, 

процентни састав једињења 

- на основу положаја елемнта у ПСЕ 

одређује тип хемијске везе 
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   4. 

 

   

 

   4 

     

 

    Хомогене 
смеше – 

             

раствори 

- самостално праве растворе 

исте концентрације, а 

различите масе 

- постваљају питања 

- врше израчунавања 

- схватају везу 

квантитативног састава 

раствора и процентне 

концентрације 

- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- разуме изражавање квантитативног 

  састава преко процентне концентрације 

- разме да је вода растватач за једињења са 

јонском и поларном ковалентном везом 

- уме да израчуна и направи раствор 

  одређене концетрације 

 

   

   5. 

  

 

   4 

    
 

     Хемијске 

реакције 

       и 
израчунавања 

- прати ток реакција, 

закључује 

- решава стехиометријске 

задатке 

- поставља питања 

- разуме везу између масе, 

супстанце 

  и количине супстанце 

- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- разликује појам масе од количине 

  супстанце  

- зна да на основу формуле израчуна 

  моларну масу 

- примењује закон о одржању масе код 

  писања хемијских једначина 

- самостално решава стехиометријске 

  задатке 
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Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

Време реализације 
Садржаји рада 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Упознавање са календаром рада школе и кућним редом школе 

Договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима 

Усклажђивање јединствених ставова породице и школе везаних за васпитање ученика 

Подстицање личног развоја ученика (самопоуздање) 

ОКТОБАР 

 

Упознавање својих и потреба других 

Подстицање социјалних односа у групи 

Грађење адаптације и личног идентитета у социјалној групи  

Развијање толеранције на различите ставове, особине, навике 

НОВЕМБАР 

 

Анализа успеха на крају  I класификационог периода 

Организовање и одређивање родитељског састанка 

Грађење сарадничког односа у одељењу 

Сређивање педагошке документације 

ДЕЦЕМБАР 

 

Разрешавање сукоба – динамика сукоба и стилови понашања у сукобу 

Стресогене животне ситуације 

Учење и изградња одбрамбених механизама за превазилажење стреса 

Успех ученика на крају првог полугодишта 

Сређивање педагошке документације 

ЈАНУАР 
Појавни облици агресивног понашања 

Обележавање Дана Светог Саве 
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ФЕБРУАР 

 

Суочење са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење 

Сређивање педагошке документације 

Организовање родитељског састанка 

МАРТ 

 

Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички обрачуни 

Помоћ ученицима при укључивању у такмичења  

Организовање индивидуалних разговора 

Сређивање педагошке документације 

АПРИЛ 

 

Грађење и јачање личних вредносних ставова 

Анализа успеха на крају III класификационог периода 

Разред као вредносни суд 

Сређивање педагошке документације 

МАЈ 

 

Уређење школског дворишта 

Анализа рада ученика у данима екологије 

Организовање и извођење екскурзије 

Сређивање педагошке документације 

ЈУН 

 

Анализа успеха на крају школске године 

Анализа рада одељенског старешине 

Сређивање педагошке документације 
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ЕКСКУРЗИЈA  

 
Садржаји, места и 

објекти које треба 

посетити 

Број 

дана 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Образовно-

васпитна област 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

2 

-посматрање 

-упоређивање 

-упознавање нових 

предела,културно-историјских 

споменика 

-упознавање природно-географских 

феномена 

-упознавање са остацима  римске 

културе на нашим просторима  

-корелација међу наставним 

предметима 

-проширивање знања 

 

 

 

 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Биологија 

Српски језик 

-савлађивање и усвајање дела 

наставног програма(примереног 

узрасту ученика) непосредним 

упознавањем садржаја више 

наставних предмета, 

- уочавање и анализирање појава и 

односа у друштвеној средини  

- упознавање културног наслеђа 

-рекреативно-здравствени опоравак 

ученика 
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5. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
 

5.1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА  

 
 

 

 

 

 

5.1. 5.2. 

Време реализације Садржаји рада 

СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање ученика са правилима у школи, распоредом часова и школским календаром  

 Сада сам ученик петог разреда  - моји утисци 

 Породица и школа – јединственост ставова 

ОКТОБАР 

 

 Самопоуздање лични развој ученика 

 Потребе – упознавање својих и других 

 Индивидални разговор са ученицима (перманентно) 

 Сређивање педагошке администрације (перманентно) 

НОВЕМБАР 

 

 Успех ученика на првом тромесечју 

 Сараднички однос у групи 

 Активно учешже ученика у креирању активности које побољшавају квалитет живота у школи 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Да ли знамо слушати друге? 

 “Сида”- савремено зло човечанства  

 Решавање нејасноћа и проблема 

 Успех на првом полугодишту 

ЈАНУАР 

 

 Проблеми у учењу и савлађивању знања – грађење модела за превазилажење 

 Обележавање  Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР 

 

 Помоћ ученицима при укључењу у такмичења 

 Разрешавање сукоба 

МАРТ 

 

 Индивидални разговори са учницима 

 Праћење учника на такмичењима 

АПРИЛ 

 

 Посета историјском музеју 

 Анализа успеха на крају 3. класификационог периода 

 Страшне животне ситуације 

МАЈ 

 

 Посете биоскопу, позоришту и перманентно укљућивање у акције Дечијег савеза и Црвеног крста као и 

значајних светских дана 

 Организовање и извођење екскурзије 

 Обележавање Дана школа 

ЈУН 

 

 Утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта 

 Анализа рада одељенског старешине 

 Сређивање педагошке администрације 
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5.2.ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА 

Време реализације                                Садржаји рада 

СЕПТЕМБАР 

 

 Упознавање ученика са правилима понашања у школи 

 Усклађивање ставова породице и школе везаних за васпитање ученика 

 Организовање индивидуалних разговора  

 Сређивање педагошке документације 

ОКТОБАР 
 

 Упознавање својих и потреба других 

 Изражавање сопствених и разумевање туђих осећања 

-     Организовање индивидуалних разговора   

-     Сређивање педагошке документације 

НОВЕМБАР 
 

 Развијање толеранције на различите ставове, особине и потребе 

 Грађење сарадничког односа у групи (разреду) 

 Анализа успеха на крају  I класификационог периода 

 Сређивање педагошке документације 

ДЕЦЕМБАР 
 

 Решавање проблема 

 Подршка и значај социјалне групе у превазилажењу личних проблема 

 Подршка и значај социјалне групе у превазилажењу личних проблема 

 Сређивање педагошке документације 

ЈАНУАР  Обележавање Дана Светог Саве 
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ФЕБРУАР 
 

 Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење 

 Помоћ ученицима при укључивању у такмичења 

 Разрешавање сукоба 

МАРТ 

 

 Грађење и јачање личних вредности и ставова 

 Праћење ученика на такмичењима 

 Сређивање педагошке документације 

 Развој сарадничке комуникације у разреду (активно слушање других ) 

АПРИЛ 

 

 Анализа успеха на крају III класификационог периода 

 Стресогене животне ситуације 

 Учење и изградња одбрамбених механизама за превазилажење стреса 

 Организовање родитељског састанка 

МАЈ 

 

 Организовање и извођење екскурзије 

 Ризична понашања (пушење, алкохолизам, наркоманија) 

 Учење вредносних судова.  

 Сређивање педагошке документације 

ЈУН 

 

 Анализа успеха на крају школске године 

 Анализа рада одељенског старешине 

 Сређивање педагошке документације 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - СЕКЦИЈЕ 

 

 У оквиру слободне активности – секција  уводе се иновативне методе наставе, учења и оцењивања ученика 

 

ЛЕКСИКОЛОШКО-ЛЕКСИКОГРАФСКА СЕКЦИЈА (од 1. до 8. разреда) 

Циљ: Упознавање ученика са поступцима откривања значења речи, посебно оних које су већини ученика непознате у свим наставним 

предметима.  

Задаци:  

- Богаћење речника ученика;  

- Упознавање са начином употребе различитих речника;  

- Оспособљавање ученика за самосталну израду различитих речника, ради трајнијег запамћивања речи, градива;  

- Развијање мотивације за учење. 

Садржаји:  

1. Уочавање и подстицање природних лексичких веза; Упознавање са начином употребе речника;  

2. Уочавање значења речи растављањем на делове- семе; Упознавање са начином употребе речника;  

3. Речи и њихова значења; Упознавање са начином употребе речника;  

4. Препознавање основног значења речи; Употреба речника;  

5. Уочавање разлике између асоцијативног и лексичког значења; Употреба речника;  

6. Класификације речи у односу на њихово значење: Употреба речника;  

7. Грађење речи и препознавање значења речи које су настале грашењем; Мој први речник- израда речника;  

8. Знањем значења речи проширујемо речник; Мој први речник- израда речника;  

9. Систематско учење речи које имају више значења; Мој први речник – израда речника;  

10. Учење значења речи применом принципа очигледности; Мој први речник- израда речника;  

11. Фразне лексеме, народне изреке...; Мој први речник- Израда речника 

12. Проналажење непознате речи у тексту; Мој први речник- Израда речника 

13.  Основно и пренесено значење; Мој први речник- Израда речника 

14.  Апстрактне именице и њихова значења; Мој први речник- Израда речника 
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15. Речи које се ретко користе или уопште више не користе у нашем језику; Мој први речник- Израда речника; 

16. Стране речи; Мој први речник- Израда речника; 

17. Стране речи; Мој први речник- Израда речника; 

18. Стране речи; Мој први речник- Израда речника; 

19.  Свођење речи на основни облик; Мој први речник- Израда речника 

20.  Објашњења непознатих речи неком познатијом речју; Мој први речник- Израда речника;  

21. Како објаснити шта значи одређена реч?; Мој први речник- Израда речника 

22.  – 36. Значења непознатих речи; Мој први речник- Израда речника 

 

БОНТОН – ПРАВИЛА ЛЕПОГ ПОНАШАЊА 

Циљ и задаци: Усвајање правила лепог понашања у различитим ситуацијама свакодневног живота у школи и друштвеној 

заједници.  

Наставни садржаји:  

1. Шта је бонтон и чему служи? 

2. Представљање 

3. Разговор 

4. Осмех 

5. Слушање саговорника 

6. Осећај за границу 

7. Поздрав 

8. Тачност 

9. Дечак- девојчица 

10. Комплименти 

11. Похвале 

12. Оговарање 

13. Права реч у погрешном тренутку 

14. Поклони 

15. Шта не треба рећи? 

16. Разлике међу људима 
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17. Писање смс порука и писама 

18. Писање честитки 

19. Телефонирање 

20. Церемоније (рођење, крштење) 

21. Церемоније (веридба, венчање) 

22. Церемоније (пунолетство, диплома) 

23. Славља 

24. На улици, у лифту... 

25. У гостима 

26. За столом 

27. На путовању 

28. У иностранству 

29. Гледање ТВ 

30. Одлазак у позориште и биоскоп 

31. У ресторану 

32. У аутомобилу 

33. У аутобусу, трамвају 

34. Одевање 

35. Цвеће 

36. Бонтон према животињама 

(Завршни тест) 
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ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Кроз часове одељенског старешине реализоваће се и следећи садржаји: 

 

ЧОС УСМЕРЕНИ НА ОТКРИВАЊЕ ОСНОВНИХ СВОЈСТАВА И ПОТЕНЦИЈАЛА УЧЕНИКА 

 

Садржаји:  

1. Шта је Каталог дечјих особености? 

2. Истраживање мојих особина и других особености уз помоћ другова у разреду;  

3. Писање писма о себи – признавање својих особина; 

4. Истраживање укуса хране која ти највише прија и трагање за занимљивостима о изабраном јелу;  

5. Истраживање пића које највише волиш и трагање за занимљивостима о одабраном пићу;  

6. Истраживање воћа које највише волиш и трагање за занимљивостима о одабраној воћки;  

7. Истраживање цвећа које највише волиш и трагање за занимљивостима о одабраном цвећу;  

8. Откривање мириса који највише волиш и истраживање занимљивости о том мирису;  

9. Истраживање биљке коју највише волиш и откривање занимљивости о тој биљци; 

10. Коју животињу највише волиш и зашто; откривање основних карактеристика и занимљивости о тој животињи;  

11. Коју врсту дрвета највише волиш и зашто; откривање основних карактеристика и занимљивости о тој врсти дрвета;  

12. Омиљени кућни љубимац и прикупљање различитих материјала за откривање основних карактеристика и занимљивости о 

изабраном кућном љубимцу;  

13. Који предмет највише волиш и зашто; пшрикупљање материјала основних карактеристика и занимљивости о том опредмету;  

14. Коју врсту материјала волиш и зашто; прикупљање текстива, прича, занимљивости о изабраним материјалима;  

15. Која ти је омиљена игра и зашто?; Прикупљање занимљивости о тој игри (када је настала, неке друге скичне игре из прошлости 

и сл); осмишљавање неке нове игре;  

16. Који спорт волиш и ко ти је омиљени спортиста?; Прикупљање текстова, слика... о том спотру и спортисти;  

17.  Опис гласа и слушање аудио записа;  

18.  Који инструмент највише волиш и зашто?; прикупљање материјала и занимљивости о том инструменту;  

19. Коју музику волиш да слушаш и зашто; Представи своје ЦД ове;  

20. Који плес највише волиш и зашто? Прикупљање материјала и занимљивости о том плесу;  
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21.  У каквом и ком простору се најлепше осећаш и зашто?; Опис тог места;  

22. Пођимо са екседицијом у откривање нових предела;  

23. Које звуке у природи највише волиш и зашто; Прикупљање материјала и занимљивости о омиљеном звуку, као и наснимавање 

звукова који привлаче пажњу;  

24. Које годишње доба највише волиш и зашто?; Прикупљање материјала и занимљивости о том годишњем добу;  

25. Која те природна појава одушевљава а која плаши? Прикупи материјале и занимљивости о тој појави;  

26. Представљање планета;  

27. Која је твоја омиљена планета и зашто?; Приупљање текстиова, слика, видео записа о омиљеној планети;  

28. Презентација знања о одабраној планети;  

29.  Који је твој стил облачења? 

30.  Направи модни каталог са сликама одећа коју волиш да облачиш;  

31.  Који је твој омиљени број? Сазнај у речнику симбола шта је твој омиљени број значио у различитим добима развоја 

цивилизације;  

32.  Која је твоја омиљена боја? Зашто?; Сазнај из Књиге о бојама све о твојој омиљеној боји;  

33.  Шта најчешће црташ, док размишљаш? 

34.  Опиши шта видиш на забележеној мрљи;  

35.  Хоби 

36.  Омиљене продавнице, филмови, часописи, књиге... 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 

 

План реализације програма   

 

Циљ и 

задаци 
Активности Сарадници Начин 

Динамик

а 
Резултати 

 

Документација 

 

Припрема за 

имплемента

цију ПО 

Формирање 

тима за ПО  

- Милица Урошевић 

- Јелена Милетић 

- Биљана Живић  

- Ивана Домановић 

-Кристивоје 

Анђелковић 

- Саша Живковић 

Размена 

Одлучивање 

Гласање 

 

Септемба

р 

Оформљен је 

тим за ПО од 6 

чланова 

 

- Увид у 

документацију 

школе 

 

Обука нових 

чланова тима за 

ПО и 

упознавање са 

моделом 

имплементације 

- Милица Урошевић 

- Јелена Милетић 

- Биљана Живић  

 

 Радионице 

Предавања 

Презентација 

Размена  

Одлучивање 

 

Септембар  - Нови чланови 

тима су прошли 
обуку за ПО 

- Нови чланови 

тима су 

упознати са 
моделом: ПО 

интегрисана у 

наставне 

предмете 

- Увид у 

документацију 

школе 

 

Информиса

ње свих 

интересних 

група о ПО 

Упознавање 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља, 
Школског 

одбора и  

руководиоца 

стручних већа, 

одељенских 

старешина 7. и 

8. разреда са 

ПО 

- Тим за ПО 

- Директор школе 

 

Излагање 

Презентација 

 

Август и 

септемба

р 

- Наставничко 

веће, Савет 

родитеља, 

Школски 
одбор, стручна 

већа и 

одељенске 

старешине су 

упознати са 

ПО 

 

- Увид у 

документацију 

школе 

- Записници са 
седница 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља, 

Школског 

одбора 

Упознавање 

ученика 7. и  8. 

разреда са ПО 

- Тим за ПО 

- Одељенске 

старешине ученика 7. 

Излагање 

Презентација 

 

Септемба

р  

Ученици су 

упознати са 

ПО. 

- Увид у 

документацију 

школе 
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и 8. разреда 

- Ученици 7. и 8. 

разреда 

 - Дневник 

Упознавање 
родитеља 

ученика 7. и 

8.разреда са ПО 

- Тим за ПО 
- Одељенске 

старешине 

- Ученици 7. и 8. 

разреда 

Излагање 
Презентација 

 

 

Септемба
р   

Родитељи 
ученика су 

упознати са 

ПО. 

- Увид у 
документацију 

школе 

- Дневник 

Израда 

плана и 

програма 

ПО 

Прављење 

плана и 

програма 
реализације ПО 

за ученике 7. и 

8. разреда. 

- Тим за ПО 

- Одељенске 

старешине ученика 7. 
и 8. разреда 

 

План акције Септемба

р  

Тим за ПО је у 

сарадњи са 

одељенским 
старешинама 

направио план 

и програм 

реализације 

ПО  за ученике 

7. и 8. разреда 

 

 

. - Увид у 

документацију 

школе 
 

Измене и 

допуне 

школских 

докумената 

- Тим за ПО 

- Директор 

 

Ажурирање 

докумената 

Август  Урађен је 

анекс 

Годишњег 

плана рада 

школе, унете 

су измене и 

допуне које се 

односе на 

пројекат ПО и 

акциони план 

имплементациј

е пројекта 

 

 

 

- Увид у 

Годишњи план 

рада школе 

 

Имплемента

ција 

програма 

ПО 

Обука ученика 

7. и 8. разреда 

за ПО 

- Одељенске 

старешине 

- Ученици 7. и 8. 

разреда 

- Тим за ПО 

Излагање 

Презентације 

Радионице 

 

Током 

 школске 

године  

Ученици 7. и 

8. разреда 

пролазе обуку 

за ПО кроз 

часове 

- Увид у 

документацију 

школе 

- Дневник 
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-Предметни 

наставници 

одељенске 

заједнице и 

различите 

наставне 

предмете. 

 

Примена знања 

ученика о ПО: 

Реализација 

интервјуа, 

реалних сусрета 

и информисања  

- Ученици  

- Тим за ПО 

- Одељенске 

старешине 

-Предметни 

наставници 

 

Излагање 

Интервјуисањ

е 

Контактирањ

е школама 

Посете  

Јануар-

мај  

-Реални 

сусрети са 

средњим 

школама 

-Сајам 

образовања 

-Реални 

сусрети – 

обилазак 

предузећа 

- Увид у 

документацију 

школе 

-Белешке 

ученика 

Доношење 

одлуке ученика 

8. разреда о 

даљем 

школовању 

- Ученици  

- Тим за ПО 

- Одељенске 

старешине 

- Родитељи 

Одлучивање  

Саветовање  

Мај и јун  Ученици 8. 

разреда донели 

су ваљану 

одлуку о 

даљем 

школовању. 

- Анализа стања 

 

Евалуација 

Реализација 

евалуације  

- Ученици  

- Тим за ПО 

- Одељенске 

старешине 

- Родитељи 

Анализирање 

Размена 

Доношење 

закључака 

Попуњавање 

извештаја 

Мај-

август  

Тим за ПО је 

анализирао 

досадашњи 

рад на основу 

података са 

уписа ученика 

у средње 

школе и 

њихових 

белешки 

- Резултати 

уписа ученика у 

средње школе 

- Белешке 

ученика 

Израда новог 

акционог плана 

за 

имплементацију 

ПО за наредну 

школску годину  

 Размена 

Презентација 

План акције 

Август  Тим за ПО је 

направио нови 

акциони план 

за примену ПО  
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ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

 Екскурзија је облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног 

образовања и васпитања. Екскурзија се остварује ван школе у трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним 

планом и програмом и програмом за екскурзије. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског 

и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

У оквиру програма за екскурзију и посета, излета и настава у природи  могу се реализовати следећи програмски садржаји:  

- упознавање  са природним лепотама и природно-географским одликама Србије 

- упознавање са праисторијским и другим локалитетима савременог доба (Лепенски вир, Винча, Виминацијум, манастири, тврђаве, 

Тршић, Таково ...) 

- посета Београду, престоници Србије, и њеним знаменитостима (музеји, библиотека, културне и научне установе...)  

- обилазак привредних друштава и предузећа 

Екскурзије ученика ће бити организоване на основу Правилника о извођењу екскурзија  и то:  

1. пети разред     2 дана,  

2. шести разред  2 дана, 

      3.   седми разред  2 дана,  

      4.   осми разред    2 - 3 дана 

 У складу са наставним програмом, на екскурзијама  се могу реализовати следећи програмски садржаји:  

- посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама Србије 

- обилазак привредних предузећа 

- обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба  

- обилазак Београда, престонице Србије (најзначајније објекте са културно-историјским и уметничким садржајем) 

- обилазак установа културе у Србији 

 У избору програмских садржаја и маршута екскурзија, као и њиховог трајања, потребно је узети у обзир захтеве наставних 

програма свих предмета које ученици изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и њихове 

психофизичке способности. 

 У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију што више повежу образовно-васпитни 

захтеви различитих  наставних предмета. Наставници треба пажљиво да се упознају са маршутом и могућностима које она пружа, како 

за стицање нових тако и за продубљивање и систематизацију већ усвојених знања. 

 Помоћ у припреми екскурзије могу пружити и родитељи који поседују знања и искуства релевантна за њену организацију и 

реализацију. 
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 На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психофизичком капацитету ученик одређеног узраста, посебно о правилној 

расподели активности и периода одмарања. 

 Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније информисање ученика о појединим занимањима како би се 

по завршетку основног образовања и васпитања лакше определили за одређени позив. 

 Реализација постављеног цеља екскурзије у великој мери зависи од способности наставника да са ученицима успешно ради и 

ван учионице. Његова улога је сада сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује предвиђене активности, брине и о 

безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих породица. 

 По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес. Пожељно је са 

ученицима разменити утиске, извршити систематизацију и обраду података добијених током екскурзије , а од прикупљеног материјала 

приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија представи на нивоу школе.  

 Сваке школске године, Савет родитеља даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме наставе у 

природи за ту школску годину. Тако усвојен програм улази у Годишњи план рада школе.  

 

 

 КУЛТУРНЕ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Овај вид активности ће бити организован кроз културну и јавну делатност школе. У школи је формирана Комисија за 

културну делатност школе у саставу: Јелена Милетић Живковић, Биљана Живић, Анђа Аћимовић, Драгица Марковић, Светлана 

Милојковић и Кристивоје Анђелковић.  

 Програм културне и јавне делатности школе обухвата реализацију свих активности везаних за календар јавних наступа и 

учешћа школе у обележавању значајних датума, као и других активности везаних за свечаности како живота и рада ученика, тако и  

школе.  

На крају сваке школске године Комисија за културну и јавну делатност школе доноси Акциони план за наредну школску годину. У 

Акционом плану наведен је опис послова везаних за активности, њихови носиоци као и време за реализацију. У току школске године у 

школи се организују и представе за ученике. 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

Акциони план Комисије за културну и јавну делатност  

 

Опис послова 

(активности) 

Време 

реализације 

Носиоци активности 

Пријем првака 

Учлањивање деце у библиотеку 

Меморијални турнир „Младен Милутиновић Млађа“  

септембар 
Директор, Комисија, 

учитељице, наставници 

Организација Дечије недеље 

Спортска недеља 
октобар Комисија, учитељице 

Посета сајму књига 

 
октобар 

Директор, Комисија, 

учитељице, наставници 

Сајам науке 

Дан дечијих радости 

Припрема и организовање прославе Светог Саве 

децембар, јануар 
Директор, Комисија, 

учитељице, наставници 

Обележавање Дана државности – едукација 

Представљање школа 
фебруар 

Комисија, учитељице, 

директор 

Креативна радионица (учешће ученика млађих разреда) март,април 
Комисија, учитељице, 

директор 

Дани глуме (старији разреди) април 
Директор, комисија, 

наставници 

Изложба ускршњих радова април, мај 
Директор, Комисија, 

учитељице, наставници 

Дан школе – 9. мај 

Читалачка олимпијада 

Екскурзија ученика 

мај 
Комисија, учитељице, 

директор 

Игре без граница (учешће ученика млађих разреда) мај, јун 
Комисија, учитељице, 

директор 

Свечаност поводом завршетка школовања ученика VIII разреда 

Свечаност 28.6. (Видовдан), додела сведочанстава и диплома  
мај, јун 

Директор, Комисија, 

учитељице, наставници 

Прикупљање материјала и ажурирање сајта школе Септембар,јун 
Директор, Комисија, 

учитељице, наставници 

Сарадња са Комисијом за вођење летописа Септембар,јун Директор, Комисија  
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 Спортске активности  у школи јављају се у виду редовне наставе, такмичарских активности и ваннаставних активности.  

 

АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Редовна настава  Развијање физичких способности 

 Спортско-техничко образовање 

 Повезивање физичког васпитња са животом 

и радом 

 Усвајање моторичких знања, умења и 

навика 

 Теоријско образовање 

 Стицање и развијање свести о потреби 

здравља, чувања здравља и човекове 

средине 

 Наставник физичког 

васпитања 

 Учитељице 

 Педагог 
 

У току целе школске године 

Ваннаставне активности  Превенција стечених деформитета  

 Смањење ризика од  појаве гојазности 

 Свестрани развој функционалних, 

моторичких и психичких способности  

 Адекватна социјализација деце 

 Рано откривање и подстицање 

талентованости за спорт 

 Усвајање здравих животних навика 

 Очување и унапређење здравља 

 Увежбавање кореографија за школске 

приредбе 

Наставник физичког 

васпитања 

Учитељице 

Педагог 

 

У току целе школске године 

Такмичарске активности  Крос РТС-а  

 Јавни час физичке културе и здравља 

 Школски турнири и такмичења  

 Међуодељенска такмичења 

 

Наставник физичког 

васпитања 

Учитељице 

Педагог 

Локални спортски клубови 

Септембар 

Мај 
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 П Р О Г Р А М  А К Т И В Н О С Т И 

 Спортско забавни програм је један од носилаца реализације 

слободних активности који у свом програму има следеће 

сегменте: 

Спорт 

 Фудбал 

 Кошарка 

 Одбојка 

 стони тенис 

 рукомет 

 спортска гимнастика 

 Рекреација 

 Аеробик 

 Атлетика 

 борилачки спортови 

 

Спортско забавне  манифестације 

 Спортски фестивали 

 Дани изазова 

 Aтлетcки митинг 

 Светосавски турнир 

 Спортска недеља 

 

Екологија 

 еко зона-уређење околине 

 Дан светске баштине 

 Дан борбе против пушења 

 предавање из области очувања и заштите животне 

средине 

 Предавања    

 из области спортске културе и васпитања 

 здравог живота 

 екологије  

 Посета 

 сајмовима спорта и екологије 

 Посета музејима Партизана и Звезде наших 

најтрофејних клубова. 

 Обезбедити објекте и техничке услове за реализацију 

програма      

 опрема 

 реквизити 

 сале 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 У складу са међународним документом Конвенција 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, ОШ „Вељко Дугошевић“ је, поштујући специфичности свога рада и окружења, начинила програм 

заштите својих ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља и њега  

чине: 

1. Маријана Обрадовић, наставник физичког васпитања 

2. Слађан Момировић, наставник разредне наставе 

3. Дејан Јосић, наставник математике 

4. Будимир Богичевић, наставник ТИО 

5. Милица Урошевић Ићитовић, школски педагог 

6. Драган Фуруновић, директор школе 

 

 Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне и интервентне активности у поступању и заштити ученика од насиља. 

Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све  врсте и облике обухвата.  

 

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 

 Насиље се дефинише као сваки облик једном учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има 

за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.  

Форме у којима се јавља насиље су следеће: 

Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери 

физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, ускраћивање  

воде, сна и слично. 

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и 

емоционалног здравља и достојанства ученика, као и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање подстицајне средине за здрав 

социјални и емоционални развој у складу са потенцијалима ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се 
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врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, 

неприхватање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика и други облици непријатељског понашања.  

Социјално насиље представља  различите врсте искључивања из групе и дискриминацију. Њиме су обухваћени следећи облици 

понашања: одвајање ученика на основу индивидуалних разлика, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, игнорисање и 

неприхватање по било ком основу. 

Сексуално насиље и злоупотреба ученика подразумева њихово укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности 

и за коју нису развојно дорасла и она има за циљ да задовољи потребе неке друге особе. Сексуалним насиљем се сматра: сексуално 

узнемиравање, додиривање, слање порука, фотографисање, телефонски позиви, навођење или приморавање детета/ученика на учешће у  

сексуалним активностима, коришћење ученика за проституцију, порнографију и остале облике сексуалног искоришћавања.  

Насиље коришћењем информационих технологија (електронско насиље) појавило се са развојем савремених комуникационих 

технологија и оно обухвата: поруке послате електронском поштом, путем мобилних телефона и слично. 

Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а што директно или индиректно штети 

ученицима или им онемогућава безбедан и здрав развој и доводи их у зависан положај у односу на појединце и установу. 

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуста установе или појединца приликом обезбеђивања услова за 

правилан развој детета/ученика у свим областима што доводи до нарушавања здравља ученика, као и физичког, менталног, духовног, 

моралног и друштвеног развоја детета. Занемаривање представља и пропуст родитеља да обезбеди елементарне услове за развој детета 

по питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова. Овим су обухваћени и 

пропусти у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у оној мери у којој је то оствариво.  

Експлоатација ученика подразумева њихов рад у корист других особа или установе. Њоме су обухваћени и киднаповање и продаја 

деце у сврху радне или неке друге експлоатације. Ове активности за последицу имају нарушавање физичког или менталног здравља 

детета као и свих осталих сегмената његовог развоја. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега односе се на:  

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података  

-спречавање дискриминације, што подразумева обухваћеност свих ученика овим Програмом  

- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење.  
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ОПШТИ ЦИЉ: 
Програм заштите ученика од насиља за општи циљ има унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције 

ради стварања безбедне средине, као и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.   

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА У ПРЕВЕНЦИЈИ СУ СЛЕДЕЋИ: 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања ангажовањем постојећих ресурса школе за 

стварање безбедног окружења 

 Идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење евидентирањем критичних 

места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља  

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости на препознавање проблема насиља (сви који су укључени у живот и рад школе)  

 Оспособљавање свих учесника у школском животу (наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице) за 

уочавање и препознавање 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  

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима понашања у школи  

 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе  

 Омогућавање свим ученицима који су сведоци неког насилног чина да без излагања опасности врше пријављивање насиља  

 Спровођење саветодавног рада кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење 

стреса, учење социјалних вештина 

 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора  

 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи у превазилажењу проблема насиља у школи  
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ: 

 

 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.  

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

Задаци и активности у области превенције и интервенције су следећи: 

 Формирати Тим за заштиту ученика од насиља  

 Планирати превентивне активности уз активно учешће ученика и родитеља у планирању и реализацији истих  

 Јасно дефинисати процедуре у ситуацијама насиља  

 Развијати сарадњу са установама и институцијама које чине спољашњу мрежу заштите 

 Извештавати Наставничко веће и Школски одбор о реализацији Програма  

 

 Приказани су и кораци у процедури  превенције и интервенисања на појаву насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу 

ученицима, насиље од стране одраслог у школи и насиље од стране одраслог ван школе. 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Активности Време 

Почетна анализа присуства насиља у установи   септембар 

Појачани надзор над ученицима за време одмор (дежурни наставник)                             

        

током школске 
године 

Успостављање јасних одељенских и школских правила у чије процедуре 

доношења укључујемо и ученике, упознавање ученика са правилима,  

дефинисање последица кршења правила и  упознавање ученика са њима      

                                                                

први 
класификациони 

период 

Анализа ресурса установе 

 

први класиф. 
период 

Формирање унутрашње заштитне мреже  са дефинисаним улогама и први 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 У случају дешавања насиља ситуације на првом нивоу углавном самостално решава наставник/одељенски старешина; на другом 

нивоу наставник/одељенски старешина у сарадњи са Тимом у оквиру унутрашње заштитне мреже; на трећем нивоу је поред Тима 

неопходно и укључивање спољашње заштитне мреже, односно других институција.  

Редослед поступака приликом појаве насиља у школи из угла улога и одговорности (кораци у интервенцији су обавезујући):  

1. Откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или 

поверавањем самог детета или неке треће особе. 

одговорностима (коме се ученици обраћају у случају насиља; ко, када и на 

који начин интервенише) 

 

класификациони 
период 

Подизање нивоа свести и повећање осетљивости   на насиље свих 

укључених у живот и рад школе  кроз информисање о врстама и формама 

насиља             

                        

током школске 
године 

Информисање свих актера школског живота: ученика, наставника, 

родитеља, Савета родитеља,  локалне заједнице    

 

током школске 
године 

 

Развијање просоцијалних вештина код ученика, толеранције, разумевања и 

прихватања различитости (ЧОС)           

          

Едукација ученика о врстама и облицима насиља,  развијање вештина 

тимског рада и управљања  конфликтима код њих 

 

Стално стручно усавршавање запослених 

 

Вођење и чување документације о насиљу           

                                      

Праћење и вредновање ефеката предузетих мера 
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2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање надлежне особе (дежурни наставник, чланови Тима, директор, 

одељенски старешина, ПП служба) о томе, а потом надлежни орган даље процењује да ли треба позвати здравствену службу или неку  

другу службу. 

3. Смиривање ситуације  подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз  умирујућ разговор са актерима, без 

спомињања могућих последица и застрашивања. 

4. Прикупљање информација врши се разговором са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника. Разговор треба да 

води неко од чланова тима, педагог или одељенски старешина, а посебна пажња треба да буде усмерена на жртву насиља да би јој било 

омогућено да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.  

5. Затим следе консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, дежурним 

наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу 

поврељивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације и са службама ван установе (Центар за 

социјални рад, здравствена служба). На основу консултација се доноси одлука о начину реаговања и праћења и одређују се улоге,  

задаци и одговорности у самом поступању. 

6. Након заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: 

- позивају се родитељи и информишу се о догађају и предложеним мерама, као и о обавези школе да случај пријави  полицији или 

Центру за социјални рад 

- обавештава се Центар за социјални рад или полиција (уколико је потребно)  

Подношење пријаве треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор. 

7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим.   

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  Запослени у школи (одељенски старешина, стручна служба, директор) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. 

Документацију о случајевима насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који је чува и анализира учесталост, форме и 

последице насилних понашања, како би се имао увид у стање безбедности у школи.  
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ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА 
 

Циљеви програма: 

- Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације 

односа међу људима  

- Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље.  

- Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља 

ученика 
 

Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 

И
зг

р
ађ

и
в
ањ

е 

са
м

о
п

о
ш

то
в
ањ

а 

- Сазнавање о себи 

- Изграђивање селф-концепта 
- Правилно вредновање понашања 

- Препознавање осећања 

- Свест о сличностима и разликама наших акција, осећања, 

изгледа 

- Евидентирање промена у развоју, формирање културног 
идентитета 

- Проналажење начина за превазилажење психолошких 

проблема 

З
д
р
ав

а 
х
р
ан

а
 

- Утврђивање сопствених потреба за 

храном и њихов однос са растом и 

развојем 
- Разноврсна исхрана 

- Препознавање различитих физичких 

способности и фаза у развоју организма 

- Време за јело, оброци 

- Формирање навика у вези са 

правилном исхраном 

 

 

- Испитивање фактора који утичу на навике о правилној 

исхрани 

- Формирање основних ставова у погледу исхране 

- Балансирање хране са енергетским потенцијалом 

Брига о телу 

- Стицање основних хигијенских 

навика: прање руку, купање, хигијена 

уста и зуба, хигијена одевања и хигијена 

становања 

- Развијање личне одговорности за бригу о телу: коси, 

устима, носу; чистоћа тела, брига о одећи, здраве навике, 

непушење 
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Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 

Ф
и

зи
ч
к
а 

ак
ти

в
н

о
ст

 и
 

зд
р

ав
љ

е
 

- Налажење задовољства у физичким 

активностима 

- Стицање базичних способности 
покретљивости 

- Игра 

- Значај одмарања 

- Примењивање физичких способности у дневним 

активностима: 

- Развијање позитивних ставова за прикладност 
- Коришћење времена и рекрације 

- Избор активности, спортова и клубова за вежбу 

Б
и

ти
 з

д
р

ав
 - Утврђивање здравог понашања 

- Потреба за одмором 

- Спавање и релаксација 

- Начини са савладађивање лаких 
здравствених проблема 

- Научити како да се спречи болест: 

- Природне одбране организма 

- Спречавање инфекција 
- Суочавање са развојним страховима и анксиозношћу 

Б
ез

б
ед

н
о

 

п
о

н
аш

ањ
е - Научити основна правила о 

безбедности у кући, школи и заједници 

- Спречавање акцидената 
- Безбедно кретање у саобраћају 

- Стицање поуздања у опсегу активности: безбедност у 

саобраћају, хитне интервенције, безбедно понашање 

О
д

н
о
си

 с
а 

д
р

у
ги

м
а 

- Упознати се са односима у породици 

и пријатељима: 

- Склапати пријатељства са другом 

децом 
- Сарађивати у продици и школи 

- Савладавати конфликтна и туђа 

нерасположења 

- Савладати широк дијапазон 

интеракција са људима различитих 

узраста, културе и традиције 

- Оспособити ученике да разумеју потребе и осећања 
других водећи рачуна о њима, прихватајући и поштујући 

различите традиције 

- Адаптирати се на промене у социјалним односима 

Х
у
м

ан
и

 о
д

н
о
си

 

м
еђ

у
 п

о
л
о
в
и

м
а - Оспособити ученике да: 

- Перципирају индивидуалне разлике 

међу половима 

- Сарађују са супротним полом 

- Науче да помажу другима када је то 

потребно 

- Оспособити ученике да: 

- Правилно препознају своја осећања 

- Спознају физичке разлике међу половима 

- Стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротан 

пол 
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Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 

П
р

ав
и

л
н

о
 

к
о

р
и

ш
ћ

ењ
е 

зд
р

ав
ст

в
ен

и

х
 с

л
у

ж
б
и

 

- Упознавање и први контакти са 
лекаром, стоматологом, медицинском 

сестром, здравственим установама, 

болницама, домовима здравља 

- Откривање да одговарајуће службе пружају здравствену 

помоћ појединцу, организацији, различити, социјалним 

групама, заједници у целини 

У
л
о

га
 з

а 

зд
р

ав
љ

е 

за
је

д
н

и
ц

е 
- Знати сачувати здраву околину 

- Допринети здрављу околине 

- Чувати животну средину 

- Открити начине социјалне интеракције са људима из 

заједнице 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група, на 

основу програма социјалне заштите.  

 

-Задаци: 

 

 Праћење породичних и социјалних прилика ученика  

 Подстицање социјалних сазнања и социјалних односа  

 Разумевање других људи, њихових намера и поступака и различитих међуљудских и социјалних односа  

 Спровођење радионица са ученицима у циљу развијања социјалних и емоционалних вештина ученика  

 Развијање социјалног притиска, ривалства и такмичења, развијање система уверења и социјалних вештина које ће омогућити 

узајамно поштовање и усаглашавање 

 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

-Циљеви: 

 

Створити чврсте темеље за квалитетно и здраво школство окружење у којем ће се сви осећати сигурно, испуњено и прихваћено  

 Развијати квалитетну комуникацију на свим нивоима 

  Развијати позитивне ставове 

  Подржавати све иницијативе којима је циљ смањивање интереса младих за узимање опојних средстава 

  Упоредни правци деловања: 

  Заједнички рад свих запослених на нивоу школе  

  Рад са наставницима  

  Рад са наставним одељењима и ученицима као појединцима  

 Сарадња са социјаним окружењем  

 

-Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

 

 

У циљу ове делатности код ученика треба развити осећај за:  

 

 разумевање других ученика и усклађивање њихових поступака у социјалној групи 

 развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама,  

 навикама, изгледу и потребама других 

 успостављање, неговање и развијање односа са другима 

 пријатељство 

 сараднички однос 

 односе међу генерацијама 

 односе у породици и школи 

 факторе који доводе до повезивања и нарушавања односа  

 сарадњу у школи 

 припремање заједничких програма којима се побољшава квалитет живота у школи. 
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ПРОГРАМ 

 

Програм ће се реализовати кроз редовну наставу, часове одељ. старешине, секције, предавања (стручњаци из области медицине -

спољни сарадници) , трибине на тему „Штетности коришћења ПАС-а“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ разред носиоци активности 

- Стицање основних хигијенских навика I-IV   разр.стареш. 

- Опасности неправилног и нестручног коришћења лекова I-IV  разр.стареш. 

- Упознати ученике са појавом да неки млади користе ПАС V-VIII  разр.стареш. 

- Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа које их користе V-VIII   разр.стареш. 

- Оформити фонд знања и навика код ученика који ће им омогућити да кажу „НЕ“ када 

се нађу у ситуацији да им се понуди ПАС V-VIII  разр.стареш. 

Задаци 

Развијање здравог стила живота ученика  

- Улога правилне исхране за организам наст. биологије 

- Препознавање здраве и неисправне хране наст. биологије 

- Лекови - хемијске материје (боје , лакови, пестициди) наст. хемије 

- Правилно - неправилно коришћење хемијских материја наст. хемије 

Поштовање закона прописа и правила понашања 

- Шта су правила и вредности 
ППС „радионице" 

/током године 

- Шта је одговорно понашање 
ППС „радионице" 

/током године 

- Зашто је погрешно понашање користити алкохол предавач: лекар из ДЗ Голубац/ октобар 

Како препознати и одолети притиску да се почне са коришћењем дроге или ПАС-а 

- Утицај културе и субкултуре вршњака на понашање  актив наст. историје 

- Како потреба да нас други прихвате утиче на понашање  Радионица ППС,ОЗ,        дискусија 

- Наставити сарадњу са кадром у полицији и социјалној служби који је задужен за 

пружање помоћи школи цео колектив 

- Информисање родитеља о порасту насиља међу школском децом и укљичивање 

родитеља у рад на сузбијању оваквог понашања 
Раз.старешина, директор, 

пом.директора  
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Конкретније акције превенције употребе ПАС-а биће утврђене после обраде упитника и утврђивања реалног стања у школи.  

Програм превенције насиља реализоваће се кроз сарадњу са наставницима физичког васпитања, кроз спортске активности, часове ОЗ  и 

радионице за мирно разрешавање конфликата по књизи „Конфликти и шта с њима". 

Кроз радионице, уз посебно ангажовање ризичне деце, реализоваће се следећи програмски задаци: 

- Олакшавање процеса прилагођавања на школу и подстицање социјалне интеграције 

- Подстицање развоја свести о себи 

- Развијање оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема 

- Развијање комуникативне способности , вештина ненасилне комуникације и конструктивног разрешавања сукоба.  

Вође радионица: педагошко психолошка служба, разредне старешине 
 

План остваривања на часовима одељског старешине 

Садржај рада разред Месец 

- Хигијена учионица I IX 

- Брига о здрављу треба да постане свакодневна навика I X 

- Значај физичке активности, правилно држање тела, правилно коришћење лекова II XI 

- Шта смо прочитали, гледали на ТВ, чули о здрављу и хигијени  III IX 

- Појам заразних болести, настајање, ширење и мере заштите IV IX 

- Чиниоци који угрожавају живот и здравље IV XII 

- Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа које га користе V II 

- Развијање свести о штетности конзумирања алкохола, дувана и наркотика VI V 

- Упитник којим се долази до правог пресека стања у школи  VII X-XI 

- Наркомани међу школском децом, Рећи НЕ када им се понуди ПАС  VII II-III 

- Упитник на нивоу општине VIII X-XI 

- Болести зависности и учешће и борби против њих VIII II-III 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека.  

Заштита школског простора од буке, аерозагађења доприносе васпитно - наставној функцији јер ће кроз ботаничко упознавање врста 

дрвећа, жбуња и цвећа и њихових корисних функција развијати код деце љубав према биљкама и природи уопште. 

Естетски уређено двориште и атрактивно обликовано зеленило допуњују васпитни ефекат буђењем и развијањем племенитих осећања 

код младих да воле, цене и уживају у окружењу лепо обликованог природног амбијента. 

 
Септембар - Обићи школско дворишта, утврдити постојеће стање и 

предложити санацију одређених врста. 
- набавка контејнера за стакло, папир и пластику 

  

Октобар, 

новембар, 

децембар 

- Уређење школског дворишта по парцелама. Бројеви 

парцела нумерисани према одељењским заједницама. 

- Наставити са редовном негом постојећег садног 

материјала, орезивањем грмља, уклањање пањева, 

папирића, шибља, кошењем травњака. 

- Уређење учионица. 
- Уређење, неговање, заштита и аранжирање цветног 

материјала у ентеријеру. 

- Формирати цветну башту у жардињерима на службеном 

улазу у школу 

  

Фебруар - Процена постојећег стања 

- Обилазак школског дворишта,ходника и учионица. 
- Обезбеђење финансијских средстава за куповину садног 

материјала. 

  

Март - Сусрет са Горанима града Београда. 

- Садња нових врста и грмља. Акција - учешће свих 

одељенских заједница. 

  

Април,  

мај, јун 

- Неговање постојећег садног материјала у дворишту и 

ентеријеру школе. 

- Еколошка патрола 

  

 

Чланови еколошке секције ће пратити рад одељенских заједница на уређењу школе, а све са циљем обезбеђења квалитетних услова 

средине у којој се учи, борави и ради. 

 

 



ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево                                                                                             Школски програм 2018/19. – 2022/23. године 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 
 

АКТИВНОСТИ 

ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Добијање материјалних средстава ради опремања школских 

објеката и набавке савремених наставних средстава 
Учешће у јавном и културном животу  

Очување животне средине 

Промоција и афирмација школе 

Месне заједнице у 

Винцима, Баричу, 
Шувајићу и Браничеву, 

општина Голубац 

 

У току целе школске године 

Организација разних облика културно-уметничких садржаја 

(обиласци музеја, цркви, манастира, позоришта и биоскопа) 

Организовање свечаних академија и приредби 

Спортске активности 

Културни центар 

Локална културно 

уметничка друштва 

Градска библиотека  
Локални спортски 

клубови  

У току целе школске године 

Обезбеђивање здравља деце кроз систематске прегледе и друге 

врсте прегледа 

Вакцинација ученика 

Држње предавања о болестима зависности као и о здравом начину 
живота и исхрани 

Здравствено просвећивање 

Здравствене установе 

(Дом здравља , локална 

амбуланта) 

У току целе школске године 

Анализа пијаће воде 

Обезбеђивање хигијенски исправне воде 

Завод за јавно здравље У току целе школске године 

Социјална заштита ученика 

Брига о сцијано угроженој деци (бесплатна ужина, бесплатни 

уџбеници...) 

Решавање социјалних проблема ученика 

Центар за социјални 

рад 

У току целе школске године 

Укључивање родитеља и представника локалне заједнице у рад и 

организацију школских активности 

Савет родитеља и 

Ученички парламент 

У току целе школске године 
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САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

1. Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и једноставнијег васпитног деловања састојаће се у 

међусобном информисању о психофизичком и социјалном напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и понашања, о условима 

живота у породици и сл., а ради побољшања општих резултата васпитно образовног рада са ученицима  

Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, „Дан отворених врата“ у октобру, децембру, фебруару, марту и мају месецу, 

по потреби посета наставника ученичком дому, групних разговора са родитељима и родитељских састанака.  

Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, јануару, априлу и јуну месецу.  

 

2. Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања, разговора са родитељима, а делом и путем 

школског листаи сајта школе. Овај вид рада са родитељима обухватиће педагошко и психолошко образовање и здравствено васпитање .  

У оквиру педагошког и психолошког образовања биће речи о психофизичким особинама појединих узраста, проблемима  учења и рада 

и социјализације детета о односу родитељ - наставник - ученик, хуманизацији односа међу половима, о утицају и коришћењу средстава 

информисања. У оквиру здравствено - васпитног рада биће речи о здравственој заштити и превентиви, најчешћим обољењима код деце, 

психофизичким променама код деце у пубертету, менталној хигијени, хигијенским навикама и друго. Ови садржаји педагошко 

психолошког и здравственог образовања формулисани су у теме. Предвиђа се да се на наредним родитељским састанцима неће 

дискустовати само о успеху ученика, већ ће се организовати разговори, о појединим проблемима у развоју и понашању деце за које су 

подједнако заинтересовани породица и школа, а која доминирају у одељењу и траже решења.. Реализатор овог програма је одељењски 

старешина у свом одељењу, а осим њега разговор са родитељима о појединим темама водиће директор школе, помоћник директора, 

педагог и психолог.  

 

3. Учешће родитеља у реализацији задатака школе оствариваће се преко Савета родитеља школе, одељења, разреда , затим 

ангажовањем у раду секција, спортског душтва, Заједнице ученика и у реализацији Програма професионалне оријентације ученика.  

 

4.  Породични клуб организоваће се: 

- Учешћем родитеља у обради појединих тема из области здравства, психологије, педагогије, економије. 

- Заједничким прославама рођендана ученика  

- Учешћем родитеља у раду секција (еколошка) 

- Организовањем заједничких излета, спортских сусрета и посета. 
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ЗА УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА 

Циљ: Подстицање квалитета наставе, васпитања и образовања сарадњом са родитељима ученика који су савезници у остваривању 

најбољег интереса деце. 

Задаци:  

- Стварање атмосфере сарадње у којој родитељи нису претња, већ партнери;  

- Укључивање родитеља у наставу, едукацију, стручне тимове и сл.; 

- Едукација родитеља у различитим областима васпитања и образовања;  

- Израда правилника и плана сарадње са родитељима;  

- Формирање тима за сарадњу са родитељима * коме припадају све разредне старешине ученика од 1. до 8. разреда.  

1. Информисаност родитеља  

- о свим аспектима школског живота и образовног процеса; 

- о могућностима на које начине се могу укључити у рад школе и дати свој допринос унапређењу квалитета васпитно -образовног 

процеса; 

2.  Изражавање ставова и потреба породице у односу на школу 

- Организовање састанака и сусрета на којима ће се родитељима пружити могућност да изразе своје ставове и потребе у 

васпитању и образовању своје деце. 

3.  Мотивација родитеља 

- Сарадња која појачава позитивну атмосферу у школи;  

- Развиојање компетенција родитеља;  

- Мотивација родитеља који не садрађују у довољној меро са учитељима, наставницима... 

- Осмишљавање заједничких акција у смислу јачања мотивације ученика и побољшања успеха у школи;  

- Стварање и јачање партнерских односа учитељ, наставник (школа)- родитељ (породица)- локална самоуправа. 

   Проширивање облика сарадње породица и школе 

Писана комуникација:  

- Огласна табла;  

- Брошуре;  

- Кутија за сугестије;  

- Извештај о дечјем напретку;  

- Школске новине;  
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- Ученички портфолио;  

- Сајт школе са одељком за питања и сугестије;  

Непосредна комуникација:  

- Посете родитеља школи 

- Сусрети приликом доласка деце у школу;  

- Телефонски позиви;  

- Индивидуални разговори;  

- Отворена врата;  

- Учешће у тимовима школе;  

- Учешће у пројектима школе;  

Непосредно учешће родитеља:  

- Посетиоци;  

- Волонтери (културне и спортске манифестације, одлазак у посете...) 

- Помоћници;  

- Технички реализатори;  

- Помоћ у акцијама школе;  

- Оргaнизација излета;  

- Израда наставних материјала и средстава;  

- Учешће у изради индивидуалних планова.  

4.  Активности 

- Узајамна подршка родитеља;  

- Едукатори деце и родитеља у областима у којима су експерти;  

- Учешће у образовним  активностима: радионице, курсеви, семинари, трибине...;  

- Социјалне активности (дружење у школи, прославе, годишњице, излети...)  

- Спортске активности (тимови деце и родитеља, родитељски тимови...)  

- Коришћење школске библиотеке и других ресурса за родитеље...;  
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 Школска библиотека представља информацијски центар у основној школи. У њој су сакупљена библиотечка грађа неопходна за 

рад ученика и наставника у циљу унапређивања васпитно-образовног процеса, сталног усавршавања наставника и реализовања 

програма културне делатности школе. 

 Школска библиотека стављена је на располагање ученицима и наставницима као и другим корисницима ван основне школе у 

циљу коришћeња информацијске грађе и техничких средстава. На тај начин библиотека уз помоћ одређених метода и облика рада 

помаже корисницима у учењу и усавршавању. 

 Неопходно је радити на систематском обучавању ученика вештини коришћења разних извора информација и на тај начин их 

оспособљавати за самообразовање и стално напредовање. 

 У циљу што успешније реализације свог програма рада библиотека је успоставила сарадњу са градском библиотеком из 

Голупца. Библиотека у школи располаже са фондом од око 5.000 књига и другог материјала за потребе ученика и наставног особља. У 

току школске године библиотеку је потребно попунити одговарајућом литературом ученика и наставника. Библиотека у централној 

школи ради сваког дана према распореду који се утврђује на почетку наставне године. На почетку сваке школск е године врши се 

пријем и упис првака у библиотеку. Школска библиотека остварује следеће активности:  

 а) васпитно-образовна делатност 

упознавање ученика са постојећим библиотечким фондом и грађом  

развијање читалачких способности ученика, стварање навика да сами траже потребну литературу и пружања помоћи при избору 

литературе. 

развијање навика ученика да пажљиво рукују библиотечком грађом  

упућивање ученика на изворе информација, њихово коришћење при изради самосталних радова  

одабирање и припремање литературе за додатни, допунски рад и слободне активности  

пружање помоћи ученицима при избору литературе 

реализација васпитно-образовног рада са ученицима у библиотеци  

укључивање у секције и помоћ у реализацији њихових програма  

учешће у културним и јавним делатностима школе (организација сусрета са познатим личностима и сл.).  
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б) сарадња са наставницима 

сарадња при набавци литературе и дистрибуцији  

одабирање и припремање литературе и друге библиотечке грађе потребне за припрему наставника  

сарадња са стручним активима, педагогом и директором у вези набавке стручно методичке и друге литературе  

консултације са наставницима у вези избора литературе и упућивање ученика на њу  

учешће у остваривању пројеката и тема из области стручног усавршавања и унапређивања васпитно-обавезног рада. 

припремање књижне и некњижне грађе за потребе наставе и слободних активности ученика  

 

 

в) библиотечко-информацијска делатност  

издавање и припремање књижевног фонда и вођење одговарајуће документације  

сређивање књижног фонда 

информисање  о новим књигама, часописима, штампе и сл. 

тематске изложбе књига поводом прославе годишњице писаца, Дана школе и књижевних вечери у школи  

праћење и евиденција коришћења библиотеке 

вођење библиотечког пословања и инвентарисања и каталогизација књига 

учешће у раду стручних органа и актива 

сарадња са градском библиотеком 

 

 

 

У Браничеву,                           Председник Школског одбора 
 27.6.2018.           _________________________________ 

                                   Срђан Михаиловић 
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