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ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА

Основна школа ''Радоје Домановић'' једна је од четири градске основне
школе у нашој општини.
Наша школа има најстарију школску зграду која је почела да се гради
још 1936. год. Године 1950. је била прва осмолетка у Поморављу.Тада је
имала две хиљаде ђака и радила у три смене.
Данас школу похађа 541 ученик у 32 одељења. Поред одељења у
матичној школи, школа има два подручна одељења и то четвороразредну
школу у Стрижи и осморазредну школу у Доњем Видову.
Ученици млађих разреда имају своје учионице у којима се налази
адекватан намештај. Настава физичког васпитања се реализује у
фискултурној сали, а када временски услови дозвољавају и на спортским
теренима у школском дворишту. Ученици који слушају предмет
Информатика и рачунарство користе кабинет опремљен рачунарима
добијеним пројектом ''Дигитална школа''. Ученици користе и школску
библиотеку.
Тема ШРП-а, као и акциони план се доносе у посебном облику и
документу.
Наставни предмети и изборни су у складу са важећим листама и одабир
се ради за школску годину у зависности од расположивог кадра.

~3~

БРОЈ УЧЕНИКА
МАТИЧНА
разред бр.уч. бр.од.
први
37
2
други
45
2
трећи
41
2
четврти 58
3
укупно 181
9

СТРИЖА
бр.уч. бр.од.
4
1
5
16
1
6
1
31
3

Д.ВИДОВО
бр.уч. бр.од.
10
1
17
1
12
1
7
1
46
4

УКУПНО
бр.уч. бр.од.
51
4
67
3
69
4
71
5
258
16

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КAДРА
Р.б. Презиме и име
1.
Јелена
Антић
2.
Марковић
Весна
3.
Урошевић
Весна
4.
Јовановић
Јасмина
5.
Радосављевић
Невена
6.
Динић
Маја
7.
Брзић
Елизабета
8.
Тимотијевић
Драгана
Миловановић
Драгана
9.
Ђорђевић
Радојка
10. Живадиновић
Славољуб

предмет
Енглески
језик
Српски
језик,ГВ
Српски
језик,ГВ
Српски језик

недељни бр.час.
8

Српски
језик
Енглески
језик
Енглески
језик
Немачки
језика
Немачки
језика
Енглески
језик
Музичка
култура

14

11.

Ликовна

17

Здравковић
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17
20
13

18
18
18
14
20
20

Срећко

култура

13.

Вучетић Марија

3

14.

Милићевић
Драко
Петковић Душан
Петковић
Марија
Стевић
Ведрана
Живковић
Гордана
Душанка
Радовановић
Живковић
Бранислав
Сојиљковић
Бојана

Ликовна
култура
Математика
Математика
Математика

20
20

Математика

16

Биологија

20

Биологија

12

Историја

20

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Историја

8

8

Митић
Драгана
Ковачевић Јован
Владан Вучковић
Васковић
Драгана
Марија
Миљковић
Антић
Предраг
Којић
Драган

Географија

20

Географија
Физика
Физика

8
6
16

Физика

2

ТИО

20

ТИО

12

Младеновић
Светислав
Младеновић
Стеван
Димитријевић
Игор

Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање

20
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20
8

32.
33.
34.

Ђорђевић
Рада
Бањац Милан
Петровић
Слађана

Верска
16
настава
Верска
2
настава
Информатика 13
и
рачунарство
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СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
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 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 живи 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 националних мањина.
- Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног
повезивања.
- Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине.

~7~

- Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних
вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва.
- Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња
сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на
начелима различитости и добробити за све.
- Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе
традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање
понашања која нарушавају остваривање права на различитости.
- Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и
развијање способности за живот у демократски уређеном друштву.
- Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности
заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.
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ЛИСТА ПРЕДМЕТА
Предмети који ће се изучавати од првиг до четвртог разреда чини листа
обавезних предмета заједничких за све ученике, листа изборних за које се
опредељују учитељи, а бирају родитељи анкетирањем на почетку школске
године или образовног циклуса у зависности од статуса предмета.
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.
бр.

предмети

први раз.
нед. год.
5
180
5
180
2
72

други раз.
нед. год.
5 180
5
180
2
72

трећи раз.
нед. год.
5
180
5
180
~
~

Српски језик
2.
Математика
3.
Свет око нас
4.
Ликовна
72 2
72
култура
1
36 2
5.
Музичка култ. 1
36 1
36 1
36
6.
Физичко
васпитање
3
108 3
108 3
108
7.
Страни језик
2
72 2
72 2
72
8.
Природа и
~
~
~
~
друштво
2
72
Од првог до четвртог разреда страни језик биће енглески.
1.

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. премети
први раз. други раз.
број
нед. год. нед. год.
1.
Верска настава
/Грађанско вас. 1
36
1
36
2.
Од играчке до
рачунара
1
36
1
36
3.
Чувари природе
1
36
4.
5.
6.

Лепо писање
Руке у тесту
Народна
традиција

/
1
1
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/
36
36

четврти р.
нед. год.
5
180
5
180
~
~
2
1

72
36

3
2

108
72

2

72

трећи раз.
нед. год.

четврти р.
нед. год.

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

/
1
1

/
36
36

/
1
1

/

36
36

ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
р.
б.

ОБЛИК
први р.
други раз. трећи раз.
ОБРАЗОВНО
нед. год. нед. год. нед. год.
ВАСП.РАДА
1.
Редовна настава 21
756 22
792 22
792
2.
Допунска наст.
1
36 1
36 1
36
3.
Додатни рад
В. ФАКУЛТАТИВНИ ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Р.б. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА
1.
2.

3.

22
1
1

792
36
36

први р.

други р.

трећи р.

четврти р

нед. год.
.

нед. год

нед. год.

нед. год.

1

1

1

Час одељен.
старешине
1
36
Друштвене,
техничке,хуманитарне, 1-2
спортске и културне
36.-72
активности
Екскурзија

четврти р.
нед. год.

1 дан

36

36

1-2

1-2

1-2

36-72

36-72

36-72

1дан

рекреат.

1 дан

36

Час одељенског старешине обухвата разноврсне садржаје значајне за
живот и рад ученика. Поред досадашњих тема у овај план биће укључени
садржаји из здравственог васпитања који нису нашли своје место у
програмским садржајима обавезних и изборних предмета. За одређене теме
биће неопходно ангажовати здравствене раднике који се баве том
проблематиком, родитеље и нека друга удружења.
Кроз слободне активности ученици ће дати свој допринос у
организацији културних манифестација школе / Дан школе, школска слава
Свети Сава.../ Планиране су посете музеју и библиотеци.
За ученике млађих разреда биће организоване једнодневне екскурзије.
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БРОЈ УЧЕНИКА И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Матична школа
р.б.
1.
2.
3.

предмети
први р.
други р.
трећи р.
четврти р.
Верска настава
19
45
36
20
Грађанско васп. 18
5
38
Од играчке до
рачунара
4.
Лепо писање
5.
Чувари природе
6.
Народна
45
41
58
традиција
Ученици првог разреда по измењеном наставном плану имају пројектну
наставу.
Издвојено одељење /СТРИЖА
р.б.
1.
2.
3.
4.

предмети
Верска настава
ЧП/НТ
Лепо писање
Од играчке до
рачунара

први р.
4

други р.
5
5

трећи р.
15
15

четврти р.
6
6

трећи р.
12
12
-

четврти р.
7

13

9

Издвојено одељење /ДОЊЕ ВИДОВО
р.б.
1.
2.
3.
4.

предмети
Верска настава
Грађанско васп.
ЧП/НТ
Лепо писање

5.

Од играчке до
рачунара
УКУПНО

први р
10
-

други р.
17
17
-

7
-

11

16
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ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
р. б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВ. ПРЕДМ

ПЕТИ
ШЕСТИ
РАЗ.
РАЗ.
нед. год. нед.
год.

Српски језик
5
Страни језик
2
Ликовна култура
2
Музичка култура
2
Историја
1
Географија
1
Физика
Математика
4
Биологија
2
Хемија
Техничко и информа 2
образовање
12. Физичко васпитање 3
/Физ.и здрав.васп.

180
72
72
72
36
36
144
72
72

р.б. Б.ОБАВЕЗНИ
ПЕТИ
ИЗБОРНИ
РАЗ.
НАСТАВНИ
нед.
год.
ПРЕДМЕТИ
1.
Верска
настава/ 1
36
Грађанско васп.
2.
Страни језик
2
72
3.
Физичко
васп.изабрани спорт

4
2
1
1
2
2
2
4
2
2

144
72
36
36
72
72
72
144
72
72

3

СЕДМИ
РАЗ.
нед.
год.

ОСМИ
РАЗ.
нед.
год.

4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

144
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72

4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

136
68
34
34
68
68
68
136
68
68
68

2

72

2

68

ШЕСТИ
РАЗ.
нед.
год.

СЕДМИ
РАЗ.
нед. год.

ОСМИ
РАЗ.
нед.
год.

1

36

1

36

1

34

2

72

2
1

72
36

2
1

68
34
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р.б. В.ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.
4.
5.

ПЕТИ
РАЗ.
нед.
год.

Чувари природе
1
Свакодневни
1
живот
у
прошлости
Хор и оркестар
1
Информатика
и
рачунарство
Домаћинство

ШЕСТИ
РАЗ.
нед.
год.

СЕДМИ
РАЗ.
нед. год.

ОСМИ
РАЗ.
нед. год.

36
36

1
1

36
36

1

36

1

34

36

1

36

1
1

36
36

1
1

34
34

1

36

1

34

Облици васпитно-образовног рада којима се остварују обавезни и
изборни наставни предмети.

р.б. ОБЛИК
ОБРАЗОВ.
ВАСПИТ. РАДА

ПЕТИ
РАЗ.
нед.
год

1.
2.
3.

28
1
1

Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад

ШЕСТИ
РАЗ.
нед.
год.

1008 29
36
1
36
1
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1044
36
36

СЕДМИ
РАЗ.
нед. год.

ОСМИ
РАЗ.
нед. год.

31
1
1

31
1
1

1116
36
36

1116
36
36

р.
б.

1.

2.

3.

ОСТАЛИ
ПЕТИ
ОБЛИЦИ
РАЗ.
ВАСПИТНО
нед.
год.
ОБРАЗОВНОГ
РАДА
Обавезне
ваннаставне
активности
Час
одељенског 1
36
старешине
Слободне
активности
Друштвене,
техничке,
1-2
36хуманитарне,
72
спортске
и
културне
активности
Екскурзуја
1-2

ШЕСТИ
РАЗ.
нед.
год.

СЕДМИ
РАЗ.
нед. год.

1

36

1-2

36-72 1-2

1-2

1

36

ОСМИ
РАЗ.
нед. год.

1

36-72 1-2

2

36

36-72

3

Ученици петог и шестог разреда имају слободне наставне активности
(Чувари природе, свакодневни живот у прошлости, хор и оркестар)
Kроз слободне активности ученици седмог разреда ће дати свој
допринос у организацији културних манифестација школе /Дан школе,
обележавање школске славе - Светог Саве, обележавање Дечије недеље/ и
других манифестација у школи и локалној средини. Према афинитетима и
склоностима биће укључени у бројне секције/рецитаторска, драмска,
литерарна, ликовна, биолошка, географска, историјска и др. које постоје на
нивоу школе. Ученици ће бити у прилици да присуствују позоришним и
биоскопоским представама.
За ученике петог и шестог разреда биће организоване једнодневне
екскурзије.
За ученике седмог разреда организује се дводневна, а за ученике осмог
разреда тродневна екскурзија.
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БРОЈ УЧЕНИКА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ
раз.
бр.учен.
бр.одељ.

р.б.
1.
2.
укупно

пети
78
4

Изборни
предмети
Верска настава
Грађанско
васпитање

шести
66
4

седми
72
4

осми
68
4

пети раз. шести

седми

осми

35
43

51
15

37
35

38
43

78

66

72

81

Формиране су групе према броју ученика који су бирали одређени спорт за
седми и осми разред.

1.
2.
3.
4.
5.

р.б. изборни
наставни
предмети
Чувари природе
Свакодневни живот у
прошлости
Хор и оркестар
Информатика
и
рачунарство
Домаћинство
УКУПНО

пети
раз.

шести

седми

-

-

-

осми

-

~ 15 ~

72

41

72

27
68

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ САДРЖАЈА

Прописани садржаји биће реализовани предвиђеним бројем часова кроз
разредно - часовни систем и предметно планирање. На основу глобалних
планова учитељи и наставници су сачинили и оперативне планове рада. За
успешну реализацију наставних садржаја учитељи ће изабрати адекватне методе
и активности ученика и осмишљавати разноврсне ситуације учења. Сви који
реализују наставни процес примењиваће наставне стандарде за предмете које
предају по нивоима.
У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених знања
детета и иде се ка општим, научно заснованим, систематизованим знањима. При
избору садржаја примењује се концепција спиралних кругова у циљу
формирања елементарних појмова у складу са узрасним карактеристикама деце.
Основна интенција није само усвајање садржаја, већ и подстицање развојних
потенцијала детета.
Најефикасније методе у настави су оне које ученика стављају у адекватну
активну позицију у процесу стицања знања. Потребно је стварање ситуација
учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика. Погодне су
различите методе учења - наставе/партиципативне, решавање проблем
ситуација, кооперативне, интерактивне методе, амбијентално учење и игра.

~ 16 ~

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

На основу Правилника о оцењивању ученика / Службени гласник РС, број
93/04/ ученици првог разреда се оцењују описно из обавезних и изборних
предмета, а од другог до четвртог разреда из верске наставе и грађанског
васпитања.
Током првог разреда оцена и оцењивање пре свега су у функцији праћења
напредовања ученика. Описна оцена је опис постигнућа ученика у остваривању
циљева и задатака прописаних наставним планом и прогтамом, као и
ангажовање ученика.
Описна оцена садржи:
- опис остваривања циљева и задатака прописаних наставним планом
и програмом,
- опис ангажовања ученика у настави,
- препоруке за даље напредовање.
У поступку оцењивања уважава се личност ученика, његове опште и
посебне способности, развојне карактеристике и услови у којима живи, односно
стиче образовање.
У поступку оцењивања ученика од другог до осмог разреда уважава се
личност ученика кроз примену важећег Правилника о оцењивању ученика у
основној школи.
Наставни план и програм се сачињава на бази правилника о наставном
плану и програму донетим од стране министра просвете, а објављеним у
Службеном гласнику РС.

~ 17 ~

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И
УЧЕЊА ЗА РАЗРЕДНУ
НАСТАВУ
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ПРВИ РАЗРЕД
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ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ РАЗРЕД И ПРЕДМЕТЕ
ред.
број

А.

1
2
3
4
6
7
8
9

Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Укупно : А

ред.
број
1

Б.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Верска настава/ Грађанско васпитање
Укупно : Б

год.
180
72
180
72
36
36
108
684

1
1

36
36

20

720

22
1
–
–

684
36
–
36

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

1
2
3
4

Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Пројектна настава

5

Настава у природи

7 – 10 дана годишње

Укупно : А+Б+В
Ред
број

нед.
5
2
5
2
1
1
3
19

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Укупно : А+Б

Ред.
број

ПРВИ РАЗРЕД

23

756

1

36

1-2

36

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1

Час одељ. старешине

2.

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

3

Екскурзија (излет )
Укупно : А+Б+В+Г ( без наставе у природи и екскурзија )

1-3 дана годишње
828

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте
толеранције према насиљу;
3) 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 ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије;
10) развој свести о себи, развој 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 осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности;
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, развој 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.

ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
бр.
наст.
теме
1.
2.
3.
4.

обрада

утврђив.

БРОЈ ЧАСОВА
систем.

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

45

32

11

2

90

ЈЕЗИК

7

1

1

1

10

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

14

17

1

3

35

КЊИЖЕВНОСТ

35

6

3

1

45

Укупно

101

56

16

7

180

I полугодиште

59

42

101

II полугодиште

42

37

79

Наставна тема

провере

укупно

МАТЕМАТИКА
Наставна
тема

Наставна тема

обрада

утврђив.

БРОЈ ЧАСОВА
систем.

I

ГЕОМЕТРИЈА

11

14

1

1

27

II

БРОЈЕВИ

57

85

2

2

146

VI

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

3

2

1

1

7

Укупно

71

101

4

4

180

I полугодиште

40

61

101

II полугодиште

31

48

79

провере

укупно

СВЕТ ОКО НАС
бр. наст.
теме
1.
2.
3.
4.

обрада

утврђив.

БРОЈ ЧАСОВА
систем.

ДРУГИ И ЈА

13

4

1

0

18

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

22

15

1

0

38

ЧОВЕК СТВАРА

4

2

1

0

7

СНАЛАЖЕЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

4

4

1

0

9

43

25

0

72

Наставна тема

Ук у п но
I полугодиште

28

4
13

II полугодиште

15

16

провере

укупно

41
31

МУЗИЧКА КУЛТУРА
бр. наст.
теме
1.
2.
3.

Наставна тема

обрада

БРОЈ ЧАСОВА
утврђив.
систем.

укупно

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

17

7

2

26

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

5

2

/

7

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

/

3

/

3

22

12

2

36

Укупно

Ук у п но

I полугодиште

10

10

20

II полугодиште

7

9

16

36

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
бр. наст.
теме
1.
2.
3.

Наставна тема

обучавање

увежбав.

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

0

2

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ

36

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Ук у п но

БРОЈ ЧАСОВА
систем.

провере

укупно

0

0

4

40

0

16

92

6

6

0

0

12

42

48

16

108

I полугодиште

22

0
39

II полугодиште

20

27

Укупно

61
47

108

ЛИКОВНА КУЛТУРА
бр. наст.
теме

Наставне теме

обрада

БРОЈ ЧАСОВА
вежбање.

укупно

1.

ЛИКОВНА КУЛТУРА И ОКРУЖЕЊЕ

0

4

4

2.

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ

9

6

15

3.

ОБЛИКОВАЊЕ

7

3

10

4.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

0

7

7

20

I полугодиште

16
9

11

36
20

II полугодиште

7

9

16

Ук у п но

Укупно

36

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ

ЈЕЗИК

ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно
изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и
светске баштине.
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за час/дан/седмицу. Годишњи план
садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским календаром, планирани фондом часова по област има и годишњим
фондом часова.
Програм предмета Српски језик у првом разреду основне школе чине четири предметне области: Почетно читање и писање, Књижевност, Језик и
Језичка култура. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. Препоручена дистрибуција
часова по предметним областима је следећа:
• Почетно читање и писање – 90 часова. Реализује се у првом полугодишту и почетком другог полугодишта. Реализује се самостално, али обухвата и
садржаје из Књижевности, Језика и Језичке културе. Садржаји, методе и облици рада треба да се прилагоде могућностима и потребама ученика.
• Књижевност – 45 часова. Школска лектира реализују се и у првом и у другом полугодишту, а домаћа лектира само у другом полугодишту. Текстови
из школске лектире користе се за усавршавање читања и писања и увођење ученика у основне појмове о књижевности. Учитељ има могућност да у
понуђеном изборном корпусу текстова одабере текст који ће обрађивати. У првом разреду, чита се и тумачи поема у наставцима Јежева кућица
Бранка Ћопића. Предвидели смо да се то релизује током једне недеље.
• Језик – 10 часова. Реализује се током школске године у корелацији са другим предметним областима.
• Језичка култура – 35 часова. Реализује се током школске године у корелацији са другим предметним областима.

•
•

•
•

Корелативност је омогућена комбиновањем текстова у сродне тематско-мотивске целине према сродности:
ђачко доба (Љубивоје Ршумовић: Ау што је школа згодна – Десанка Максимовић: Првак – Бора Ољачић: Први дан у школи – Гвидо Тартаља: Зна
он унапред – Ђуро Дамјановић: Дан када је јутро било слово – Десанка Максимовић: Загонетке лаке за прваке ђаке – Милан Шипка: Буквар);
дете и породица (Драгомир Ђорђевић: Није лако бити дете – Драган Лукић: Јоца вози тролејбус или Игор Коларов: Дум-дум Оливер и његов
бубањ – Весна Ћоровић: Ноћни ћошак – Јован Јовановић Змај: Мали брата,Материна маза и Срда – Александар Поповић: Неће увек да буде
први);
свет детињства (Љубивоје Ршумовић: Дете или Деца су украс света – Бранислав Лазаревић: Сликар или Стеван Раичковић: Цртанка – Душан
Радовић: Срећна Нова година);
хумор (народна песма: Ја сам чудо видео – Десанка Максимовић: Хвалисави зечеви –
Гвидо Тартаља: Китова беба);

•

•
•

другарско и недругарско понашање (Перо Зубац: Добар друг ти вреди више – Јован Јовановић Змај: Зимска песма – Душан Радовић: Тужибаба –
Лав Николајевич Толстој: Два друга – народна прича Голуб и пчела или народна прича Деда и репа – Доситеј Обрадовић: Два јарца – Доситеј
Обрадовић: Две козе – Езоп: Птице, животиње и слепи миш, Лав и миш – Езоп: Лисица и рода – народна басна Лисица и гавран – Гвидо Тартаља:
Постеља за зеку);
описивање: Душан Радовић: Јесења песма – Војислав Илић: Пролетња зора или Воја Царић: Пролеће или Мира Алечковић: Ветар сејач – Десанка
Максимовић: Ливадско звонце или У гостима –Гвидо Тартаља: Мрави);
знамените личности српске културе (народна прича: Свети Сава и ђаци – Брана Цветковић: Свети Сава – Јохан Ангелус: Младост Вука Караџића –
Благоје Рогач: Азбука је савладана);

ИСХОДИ

-разликује
изговорени глас и
написано слово;
изговорене и
написане речи и
реченице;
-влада основном
техником читања и
писања ћириличког
текста;
-разуме оно што
прочита;

СТАНДАРДИ

НАСТАВНА ТЕМА,
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ,
ТИП ЧАСА
И САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за
учење

1CJ.1.2.1. влада основном техником читања
ћириличког и латиничког текста
1CJ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези
са текстом, проналазећи информације
експлицитно исказане у једној реченици, пасусу,
или у једноставној табели (ко, шта, где, када,
колико и сл.)
1CJ.2.2.4. успоставља везу између информација
исказаних у линеарном и нелинеарном тексту
(нпр. проналази део/детаљ који је приказан на
илустрацији, у табели, или на дијаграму)
1CJ.1.3.1. пише писаним / и штампаним/ словима
ћирилице
1CJ.1.3.2. уме да се потпише

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ
(глас, слово, реч, реченица,
диктат)

обрада

утврђ.

свега

45

45

90

Глас и слово; штампана и
писана слова ћириличког
писма.
Речи и реченице као говорне
и писане целине.
Текстови засићени словима
која се обрађују / текстови
предвиђени за глобално
читање.

Рад са подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће
у демократском
друштву
Естетичка
компетенција
Решавање
проблема
Сарадња
Дигитална
компетенција

Начини и поступци
остваривања програма

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и облике
рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације

Све врсте текстова који су
написани штампаним или
писаним словима.
Језичке игре.
Аналитичко-синтетичка
вежбања; лексичка и
синтаксичка вежбања;
моторичке вежбе.
Писање (преписивање,
самостално писање и диктат).
Читање (шчитавање /
глобално читање, гласно и
тихо читање); питања којима
се проверава разумевање
прочитаног.
Изговор и писање гласова који
ученицима причињавају
тешкоће (нпр. ћ, ђ; џ, ч; ј, љ).
-активно слуша и
разуме садржај
књижевноуметничк
ог текста који му се
чита;
-препозна песму,
причу и драмски
текст;
-одреди главни
догађај, време
(редослед
догађаја) и место
дешавања у вези са
прочитаним
текстом;
-уочи ликове и
прави разлику
између њихових
позитивних и
негативних
особина;

1CJ.1.2.8. процењује садржај текста на основу
задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му
је занимљив; да ли постоји сличност између
ликова и ситуација из текста и особа и ситуација
које су му познате; издваја речи које су му
непознате
1CJ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и
образлаже зашто му се допада/не допада, због
чега му је занимљив/незанимљив; да ли се
слаже/не слаже са поступцима ликова
1CJ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са
текстом, анализирајући и обједињујући
информације исказане у различитим деловима
текста (у различитим реченицама, пасусима,
пољима табеле)
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања
радње у књижевноуметничком тексту
1CJ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке
народне умотворине - пословице, загонетке,
брзалице)
1CJ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и

КЊИЖЕВНОСТ
( поезија, проза, текст, лик )

обрада

утврђ.

свега

35

10

45

Књижевни појмови: песма;
прича; догађај; место и време
збивања; књижевни лик –
изглед, основне особине и
поступци; драмски текст за
децу; шаљива песма; басна;
загонетка
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезија

евалуације и
самоевалуације
Појединачно шчитавање и
логичко читање
Читање хорски, само
повремено ( у циљу
подстицања ученика који
заостају у савладавању
читања )
Гласно читање уз
аналитичку и критичку
процену;

Компетенција за
учење
Рад са подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће
у демократском
друштву
Естетичка
компетенција
Решавање
проблема
Сарадња
Дигитална

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и облике
рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења

-изрази своје
мишљење о
понашању ликова у
књижевном делу;
-препозна
загонетку и разуме
њено значење;
-препозна басну и
разуме њено
значење;
разликује слово,
реч и реченицу;
правилно изговори
и напише кратку и
потпуну реченицу
једноставне
структуре са
одговарајућом
интонацијом
односно
интерпункцијским
знаком на крају;
правилно употреби
велико слово;

дијалога
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који
су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и
басну)
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке
ликова позивајући се на текст

1CJ.1.3.3. почиње реченицу великим словом,
завршава је одговарајућим интерпункциј ским
знаком
1CJ.1.3.4. употребљава велико слово приликом
писања личних имена, назива места
(једночланих), назива школе
1CJ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама
једноставне структуре
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по
комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1CJ.2.4.6. одређује врсте реченица по
комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности
/одричности (потврдне и одричне)
1CJ.2.4.7. саставља реченице различите по
комуникативној функцији и облику

Проза
Драмски текстови
Популарни и информативни
текстови
ДОМАЋА ЛЕКТИРА

ЈЕЗИК
(глас, слово, реченице по
значењу, употреба великог
слова, тачка, упитник,
узвичник)
обрада

утврђ.

свега

7

3

10

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

компетенција

Компетенција за
учење

Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона

Комуникација

Користити
методе/технике и облике
рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду

Одговорно учешће
у демократском
друштву

Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима

Естетичка
компетенција

Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења

Рад са подацима и
информацијама

Решавање
проблема
Сарадња
Дигитална
компетенција

Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

узвичника у реченици.

учтиво учествује у
вођеном и
слободном
разговору;
обликује усмену
поруку служећи се
одговарајућим
речима;
усмено прича
према
слици/сликама и о
доживљајима;
усмено описује
ствари из
непосредног
окружења;
бира и користи
одговарајуће речи
у говору; на
правилан начин
користи нове речи
у свакодневном
говору;
напамет говори
краће књижевне
текстове;
- учествује у
сценском
извођењу текста;
пажљиво и
културно слуша
саговорнике;
слуша, разуме и
парафразира
поруку;
слуша

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА
(порука, текст, описивање,
богаћење речника, изражајно
казивање и читање,
правописна правила)
обрада
1CJ.0.1.1. познаје основна начела вођења
разговора: уме да започне разговор, учествује у
њему и оконча га; пажљиво слуша своје
саговорнике
1CJ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1CJ.0.1.3. казује текст природно, поштујући
интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења"
или „скандирања"
1CJ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни
или краћи информативни текст на основу
претходне израде плана текста и издвај ања
значај них делова или занимљивих детаља
1CJ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и
заврши своје причање

14

утврђ.

свега

21

35

Говорење
Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука. Причање и
описивање. Казивање
књижевног текста. Драмски,
драматизовани текстови,
сценска импровизација.
Сценско извођење текста
(драмско и луткарско).
Богаћење речника: лексичке и
синтаксичке вежбе.
Разговорне, ситуационе и
језичке игре.
Слушање
Стварне и симулиране
ситуације.
Слушна порука.
Аудио-визуелни записи.

Компетенција за
учење
Рад са подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће
у демократском
друштву
Естетичка
компетенција
Решавање
проблема
Сарадња
Дигитална
компетенција

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и облике
рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

интерпретативно
читање и казивање
књижевних
текстова ради
разумевања и
доживљавања;
примењује основна
правописна
правила;
пише читко и
уредно;
писмено одговара
на постављена
питања;
спаја више
реченица у краћу
целину;
пише реченице по
диктату
примењујући
основна
правописна
правила;
гласно чита,
правилно и са
разумевањем;
тихо чита (у себи)
са разумевањем
прочитаног;
пронађе
информације
експлицитно
изнете у тексту.

Игре за развијање слушне
пажње.

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

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

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Шта пратимо

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
Степен
остварености
циљева,
исхода и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у
току
савладавања
програма
предмета;

I

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
Поступак

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење
активности и постигнућа ученика на часу у свеску
ученика и евиденције наставника
-Комисија ученика и наставница

разумевање,
примена и
вредновање
научених
поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;

- Усмено одговарање

уметничко
изражавање;

- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група, процена
осталих ученика)

вештине,
руковање
прибором,
алатом и
технологијама и
извођење
радних задатака.

-Редовност доношења домаћег
-Ученици воде евиденцију

I

Инструменти оцењивања

Bpeмe

Број јављања:
За јављање 
За јављање више пута 
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања 
Ко не зна одговор – запис датума
Учесталост јављања на часу по
месецима
Свеобухватност одговора

-Прегледање свезака

Хоризонтално и вертикално
повезивање градива

- Писане провере

Самосталност у одговарању

Ученици дају самопроцену оцене

За недоношења домаћег – запис
датума у евиденцију

- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена
осталих ученика)

I

За редовно доношење домаћег
задатка +
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви
имају задато забележено у
свескама...)
Степен залагања свих чланова
групе
Процена резултата рада група
(пано, табела...)

Свакодневно бележење
током године
Пресек стања по
тромесечјима
На крају школске године
и на крају полугодишта

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран однос
према раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за
учење и
напредовање.
активно
учествовање у
настави, сарадњу
са другима

Вођење евиденције од стране наставника о:
-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешћу на конкурсима
- пружању помоћи другим ученицима у току рада
-Израда паноа

-Све што је рађено на часу налази
се у свескама
-ангажовање и квалитет учешћа у
разним наставним и ваннаставним Пресек стања по
активностима
тромесечјима

МАТЕМАТИКА
ЦИЉ наставе математике у основној школи је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава у животу и друштву;
да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање, као и
да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности
ученика.
Предложени редослед реализације тема:
1. Геометрија – Положај, величина и облик предмета;
2. Бројеви – Природни бројеви до 10 и нула, сабирање и одузимање до 10;
3. Геометрија – Линије;
4. Бројеви – Природни бројеви до 20, сабирање и одузимање до 20;
5. Мерење и мере;
6. Бројеви – Природни бројеви до 100, сабирање и одузимање до 100 (без преласка десетице).

ИСХОДИ

Упознат је са
градивом
математике у
првом разреду и са
прибором који ће
користити.
Одређује
међусобни положај
предмета и бића и
њихов положај у
односу на тло
Именује и уочава
геометријске
облике предмета
из непосредне
околине.
Именује

СТАНДАРДИ

НАСТАВНА ТЕМА,
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ,
ТИП ЧАСА
И САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- Компетенција за
учење

1MA.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у
равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник,
тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава
међусобне односе два геометријска објекта у
равни (паралелност, нормалност, припадност)
1MA.2.2.1. уочава међусобне односе
геометријских објеката у равни

ГЕОМЕТРИЈА (геометријске
фигуе, права, крива линија,
дуж, тачка, геометријска
тела)

обрада

утврђ.

свега

11

16

27

Просторне релације.
Величина предмета и бића.

- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема

Начини и поступци
остваривања програма

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима

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

геометријска тела
Именује
геометријске
фигуре;
Сложи/разложи
фигуру која се
састоји од познатих
облика
Разликује
унутрашњост и
спољашњост;
Разликује у, на и
ван
Разликује праву,
криву, изломљену,
отворену и
затворену линију
Црта праву линију и
дуж помоћу
лењира
Уочава тачку;
Спаја тачке правим
и кривим линијама
Групише предмете
са заједничким
својством
Упоређује
предмете и бића по
висини и дужини
Упоређује
предмете и бића по
ширини
Разуме појам скупа
и елемента скупа
Препознаје скупове
са истим бројем
елемената
Препознаје скупове
са различитим

-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације
Стваралачке игре с циљем
одређивања положаја
објеката према себи
Концима у боји, лењиром
уочавати, а затим цртати
линије и спајати тачке
Цртање линија кредом по
табли, бојицама по папиру,
фломастером по фолији

1MA.1.1.1. зна да прочита и запише дати број,
уме да упореди бројеве по величини и да
прикаже број на датој бројевној полуправој
1MA.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са
највише две операције сабирања и одузимања у

БРОЈЕВИ

(број, редни бројеви,
сабирање, одузимање,
једноцифрен број,
двоцифрен, стотина)

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона

-Комуникација

Користити

бројем елемената
Пребројава
елементе датог
скупа
Развија појам броја
преко појма скупа
Броји
Упоређује бројеве у
блоку бројева до 5
Користи знаке плус,
минус и једнако
Користи појмове
сабирање, сабирак,
збир
Користи појмове
одузимање,
умањеник,
умањилац, разлика
Одређује
претходнике и
следбенике
Усваја појам
једноцифреног
броја;Чита,
записује, упоређује
и броји
једноцифрене
бројеве
Пише и чита
бројеве од 0 до
10;Сабира и
одузима бројеве од
0 до 10
Усваја појам
десетице и
јединице;Одређује
број десетица и
јединица у датим
бројевима
Користи бројевну

оквиру прве хиљаде
1MA.1.1.4. уме да на основу текста правилно
постави израз са једном рачунском операцијом
1MA.2.1.1. уме да примени својства природних
бројева (паран, непаран, највећи, најмањи,
претходни, следећи број) и разуме декадни
бројни систем
1MA.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и
хиљаду најближу датом броју
1MA.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност
израза
1MA.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две
операције
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних
бројева у решавању проблемских задатака
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и
одузимања и уме да их примени.

- Компетенција за
учење

обрада

утврђ.

свега

57

89

146

- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција

Бројање, писање и читање
бројева.
Приказивање бројева помоћу
тачака на бројевној правој.
Упоређивање бројева.
Редни бројеви.
Сабирање и одузимање
бројева у оквиру 20 и
приказивање на бројевној
правој.
Сабирање и одузимање
бројева до 100 без прелаза
преко десетице и
приказивање на бројевној
правој.
Својства сабирања.
Откривање непознатог броја
у једнакостима с једном
операцијом.

-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

праву приликом
приказивања
бројева, сабирања
и одузимања
Користи редне
бројеве
Користи својство
замене места
сабирака Користи
својство здруживања
сабирака
Користи својства
сабирања као
олакшицу приликом
рачунања
Одређује за толико
већи број
Одређује за толико
мањи број
Одређује непознати
број погађањем
Развија појам
двоцифреног броја
Усваја појам прве и
друге десетице
Разликује парне и
непарне бројеве
Сабира и одузима
бројеве датог облика
Упоређује десетице
прве стотине
Сабира и одузима
десетице
Чита и записује
бројеве прве стотине

Упоређује бројеве
прве стотине
Сабира и одузима
бројеве до 100 без
прелаза преко
десетице

Мери дужину
задатом,
нестандардном
јединицом мере
Разликује новчане
апоене до 100
динара и упоређује
њихову вредност

1 MA.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца
преко различитих апоена и рачуна са новцем у
једноставним ситуацијама
1MA.1.4.4. уме да чита једноставније
графиконе, табеле и дијаграме
1 MA.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца
преко различитих апоена и рачуна са новцем у
сложенијим ситуацијама

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
(мерење)

- Компетенција за
учење

обрада

утврђ.

свега

3

4

7

Мерење дужине
нестандардним јединицама
мере.
Динар, кованице и
новчанице до 100 динара.

- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација

Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета
Коришћење еуџбеника,и др.

Шта пратимо

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
Степен
остварености
циљева,
исхода и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у
току
савладавања
програма
предмета;

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
Поступак
Инструменти оцењивања
- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење
активности и постигнућа ученика на часу у свеску
ученика и евиденције наставника
-Комисија ученика и наставница

разумевање,
примена и
вредновање
научених
поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;

- Усмено одговарање

уметничко
изражавање;

- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група, процена
осталих ученика)

вештине,
руковање
прибором,
алатом и
технологијама и
извођење
радних задатака.

-Редовност доношења домаћег
-Ученици воде евиденцију

Број јављања:
За јављање 
За јављање више пута 
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања 
Ко не зна одговор – запис датума
Учесталост јављања на часу по
месецима
Свеобухватност одговора

-Прегледање свезака

Хоризонтално и вертикално
повезивање градива

- Писане провере

Самосталност у одговарању

Ученици дају самопроцену оцене

За недоношења домаћег – запис
датума у евиденцију

- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена
осталих ученика)

Време

За редовно доношење домаћег
задатка +
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви
имају задато забележено у
свескама...)
Степен залагања свих чланова
групе
Процена резултата рада група
(пано, табела...)

Свакодневно бележење
током године
Пресек стања по
тромесечјима
На крају школске године
и на крају полугодишта

Ангажовање
ученика у
настави

Вођење евиденције од стране наставника о:
-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешћу на конкурсима
- пружању помоћи другим ученицима у току рада
-Израда паноа

-Све што је рађено на часу налази
се у свескама
Пресек стања по
-ангажовање и квалитет учешћа у тромесечјима
разним наставним и ваннаставним
активностима

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

ИСХОДИ

препозна и искаже
радост, страх, тугу и
бес уважавајући
себе и друге;
правовремено и
примерено
ситуацији искаже
своје основне
животне потребе за
храном, водом и
одласком у тоалет;
понаша се тако да
уважава
различитости
својих вршњака и
других људи;
придржава се
договорених
правила понашања
у школи и прихвата
последице ако их
прекрши;
сарађује са
вршњацима у
заједничким
активностима;
одржава личну
хигијену и
адекватно се одева
у циљу очувања

СТАНДАРДИ

НАСТАВНА ТЕМА,
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ,
ТИП ЧАСА
И САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Начини и поступци
остваривања програма

- Компетенција за
учење

1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у
породици, школи и насељу
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко
су њихови чланови
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у
различитим друштвеним групама
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по
здравље и живот људи и основне мере заштите
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у
породици, школи и насељу
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко
су њихови чланови
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у
различитим друштвеним групама
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по
здравље и живот људи и основне мере заштите

ДРУГИ И ЈА
(правила понашања, култура
живења)

обрада

утврђ.

свега

13

5

18

Основна осећања (радост,
страх, туга и бес).
Основне животне потребе
(дисање, храна, вода, спавање
и потреба за тоалетом).
Сличности и разлике по полу,
старости, способностима и
интересовањима.
Групе људи: породица,
школска заједница, разред,
одељење, суседи.
Права и обавезе чланова
група.
Правила понашања
појединаца и групе.

- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

здравља;
чува своју, школску
и имовину других;
примењује правила
безбедног
понашања на путу
од куће до школе
приликом кретања
улицом са и без
тротоара и
преласка улице;
прати инструкције
одраслих у
опасним
ситуацијама:
поплава,
земљотрес, пожар;
својим речима
опише пример
неке опасне
ситуације из свог
непосредног
окружења;
препознаје облике
појављивања воде
у непосредном
окружењу: потоци,
реке, баре, језера;
препознаје изглед
земљишта у
непосредном
окружењу:
равница, брдо,
планина;
идентификује
биљке и животиње
из непосредног
окружења на
основу њиховог
спољашњег

Празници: породични,
школски.

1ПД.1.1.1.
прави разлику између природe и
производа људског рода
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу
природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих
бића
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака,
животиња и људи
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према
једном од следећих критеријума: изгледу, начину
исхране, кретања и размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела
живих бића
1ПД. 1.1.6. разликуј е станишта према условима
живота и живим бићима у њима
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе
природе на очигледним примерима
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и
живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих
бића у животној заједници
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно
деловање човека по очување природе
1 ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и
неживе природе као природних ресурса

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ
(жива, нежива природа,
разноврстност)
обрада

утврђ.

свега

22

16

38

Сунчева светлост и топлота.
Основна својства ваздуха:
провидност, мирис, кретање.
Облици појављивања воде:
потоци, реке, баре, језера,
киша, снег.
Облици појављивања воде у
непосредном окружењу.
Основна својства воде: укус,
мирис, провидност, раствара
поједине материјале.
Изглед земљишта: равница,
брдо, планина.
Изглед земљишта у
непосредном окружењу.
Основна својства земљишта:
боја, растреситост, влажност;
Карактеристичне биљке и
животиње у непосредном

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

изгледа;
уочава
разноврсност
биљака и
животиња на
основу спољашњег
изгледа;
препознаје главу,
труп, руке и ноге
као делове тела и
њихову улогу у
његовом
свакодневном
животу;
препознаје улогу
чула вида, слуха,
мириса, укуса и
додира у његовом
свакодневном
функционисању и
сазнавању
окружења;
штеди воду и
одлаже отпад на
предвиђена места;
се понаша тако да
не угрожава биљке
и животиње у
непосредном
окружењу;
учествује у
извођењу
једноставних
огледа којима
испитује природне
феномене;

Изглед и делови тела биљака.
Изглед и делови тела
животиња на примерима
сисара, птица, риба, инсеката.
Човеково тело – делови тела
(глава, труп , руке и ноге) и
чула (вида, слуха, укуса,
мириса и додира).
Значај воде, ваздуха,
земљишта, сунчеве светлости
и топлоте за живот биљака,
животиња/човека.
Одговоран однос човека
према животној средини
(штедња воде, одлагање
отпада на предвиђена места,
брига о биљкама и
животињама).

- Компетенција за
учење
посматрањем и
опипавањем
предмета одреди
својства
материјала: тврдомеко, провиднонепровидно,
храпаво-глатко;
разликује природу
од производа
људског рада на
примерима из
непосредног
окружења;

1ПД. 1.3.1. зна основна свој ства воде, ваздуха и
земљишта
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха:
агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри
проводници топлоте и
електрицитета од оних који то нису
1ПД.1.3.4. зна основна својства
материјала: тврдоћа, еластичност,
густина, растворљивост, провидност,
намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују
њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу

снађе се у простору 1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у
помоћу просторних простору: лева и десна страна, стране света,
адреса, карактеристични објекти
одредница:
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у
напред-назад,
различитим појавама
лево-десно, горе1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе
доле и
која на њега делује, врсте
карактеристичних
подлоге
и
облика
тела
објеката;
одреди време
својих активности
помоћу
временских
одредница: делови
дана, обданица и
ноћ, дани у
недељи, пре, сада,
после, јуче, данас,
сутра, прекјуче,

- Рад са подацима
и информацијама

ЧОВЕК СТВАРА
(материјали)

-Комуникација

обрада

утврђ.

свега

4

3

7

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

обрада

утврђ.

свега

4

5

9

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

Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија, ради
израде паноа
Коришћење еуџбеника,и др.

-Решавање
проблема
-Сарадња

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Решавање
проблема
-Сарадња

Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија, ради
израде паноа
Коришћење еуџбеника,и др.

прекосутра.

данас, сутра, прекјуче,
прекосутра.

Шта пратимо

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
Степен
остварености
циљева,
исхода и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у
току
савладавања
програма
предмета;

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
Поступак
Инструменти оцењивања
- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење
активности и постигнућа ученика на часу у свеску
ученика и евиденције наставника
-Комисија ученика и наставница

разумевање,
примена и
вредновање
научених
поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;

- Усмено одговарање

уметничко
изражавање;

- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група, процена
осталих ученика)

вештине,
руковање
прибором,
алатом и
технологијама и
извођење
радних задатака.

-Редовност доношења домаћег
-Ученици воде евиденцију

Број јављања:
За јављање 
За јављање више пута 
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања 
Ко не зна одговор – запис датума
Учесталост јављања на часу по
месецима
Свеобухватност одговора

-Прегледање свезака

Хоризонтално и вертикално
повезивање градива

- Писане провере

Самосталност у одговарању

Ученици дају самопроцену оцене

За недоношења домаћег – запис
датума у евиденцију

- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена
осталих ученика)

Време

За редовно доношење домаћег
задатка +
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви
имају задато забележено у
свескама...)
Степен залагања свих чланова
групе
Процена резултата рада група
(пано, табела...)

Свакодневно бележење
током године
Пресек стања по
тромесечјима
На крају школске године
и на крају полугодишта

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран однос
према раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за
учење и
напредовање.
активно
учествовање у
настави, сарадњу
са другима

Вођење евиденције од стране наставника о:
-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешћу на конкурсима
- пружању помоћи другим ученицима у току рада
-Израда паноа

-Све што је рађено на часу налази
се у свескама
Пресек стања по
-ангажовање и квалитет учешћа у тромесечјима
разним наставним и ваннаставним
активностима

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

ИСХОДИ

−

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

НАСТАВНА ТЕМА,
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ,
ТИП ЧАСА
И САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЛИКОВНА КУЛТУРА И ОКРУЖЕЊЕ
ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ
(простор)

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација

обрада

утврђ.

свега

9

6

15

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

-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Начини и поступци
остваривања програма

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

−
−
−

−

−

−
−
−

−
−

пореди облике из природе,
окружења и уметничких дела
према задатим условима
црта на различитим
подлогама и форматима
папира
гради апстрактне и/или
фантастичне облике
користећи одабране
садржаје као подстицај за
стваралачки рад
наслика реалне облике у
простору самостално
мешајући боје да би добио/ла жељени тон
обликује препознатљиве
тродимензионалне облике
одабраним материјалом и
поступком
преобликује предмет за
рециклажу дајући му нову
употребну вредност
одабере, самостално, начин
спајања најмање два
материјала
комбинује ритам, линије и
облике стварајући
оригиналан орнамент за
одређену намену
објасни зашто је дизајн
важан и ко дизајнира
одређене производе
разматра, у групи, како је
учио/-ла о облицима и где та
знања примењује

- Компетенција за
учење

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ
ОБЛИКОВАЊЕ (облик)

- Рад са подацима
и информацијама

обрада

утврђ.

свега

7

3

10

Облици. Облици из природе, облици које
је створио човек, правилни и неправилни
облици. Својства облика (цело, део,
велико, мало, високо, ниско, краће, дуже,
уско, широко, светло, тамно, обојено,
безбојно, једнобојно, шарено, меко, тврдо,
глатко, храпаво, обло, рогљасто).
Положај облика у простору и у равни (горе,
доле, између, испод, у, на, испред, иза,
усправно, положено, косо, лево, десно).
Кретање. Покретни и непокретни облици.
Кретање бића и машина. Смер кретања
облика (налево, надесно, нагоре и надоле).
Безбедност усаобраћају – илузија величине
покретних и непокретних објеката у односу
на удаљеност од посматрача.
Светлост и сенка. Природни и вештачки
извори осветљења. Промена осветљености
у току дана. Изражајна својства линија у
односу на материјал и прибор.
Обликовање слике. Боја природних облика
и боја облика које је створио човек.
Изражајна својства боје у односу на
материјал и прибор.
Преобликовање. Предмети и материјал
погодни за преобликовање (оштећени
предмети, амбалажа, остаци тканина...).

-Комуникација
- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

искаже своје мишљење о томе
зашто је уметничко наслеђе
важно

СПОРАЗУМЕВАЊЕ
(комуникација)

−

изрази познате појмове
мимиком и покретом тела,
без звука
− повеже одабрану установу
културе са њеном наменом
-поштује договоре и правила
понашања и облачења приликом
посете установама културе
− опише, својим речима,
визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и
простор
− пореди своје утиске и утиске
других о уметничким
делима, изгледу
објеката/предмета и
облицима из природе и
окружења
-користи материјал и прибор у
складу са инструкцијама

-Компетенција за
учење
обрада

утврђ.

свега

-

7

7

Различите информације као мотивација за
стваралачки рад. Природа и непосредно
окружење; машта и стварни догађаји;
приче, песме и текстови из књига и
часописа за децу и уџбеника, уметничка
дела...
Читање визуелних информација.
Илустрација у дечјим књигама и
уџбеницима. Стрип. Цртани и анимирани
филм – традиционално урађени
(слободоручно обликовани или нацртани
ликови) и савремени (урађени у
апликативном програму). Прича у цртаном
и анимираном филму. Изглед места и
ликова.
Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре),
гестовни и звучни знак. Лепо писање.
Украсна слова.
Традиција. Празници и украшавање.
Невербално изражавање. Пантомима,
игре, перформанс.

-Комуникација
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Естетичка
компетенција

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

– изрази, материјалом и
техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске,
сећања и опажања;
– преобликује, сам или у
сарадњи са другима, употребне
предмете мењајући им намену;
– изрази познате појмове
мимиком и покретом тела, без
звука;

ОБЛИКОВАЊЕ
(преобликовање)

обрада

утврђ.

- Компетенција за
учење
свега

4
4
Материјал и прибор. Поступци правилног и
безбедног руковања и одржавања
материјала, прибора и радне површине,
значај одржавања хигијене и безбедног
руковања прибором.
Обликовање скулптуре. Обликовање меких
материјала поступком додавања. Спајање
разноврсних материјала.
Обликовање цртежа. Врсте линија
(отворена, затворена, права, крива, светла,
тамна, широка, уска, дугачка, кратка,
непрекинута, испрекидана, груба, нежна,
спирална, таласаста, степенаста...).

- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Естетичка
компетенција

Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија, ради
израде паноа, кратких
записа, кратких
излагања
Коришћење еуџбеника,и др.

Шта пратимо

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
Степен
остварености
циљева,
исхода и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у
току
савладавања
програма
предмета;

разумевање,
примена и
вредновање
научених
поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;
уметничко
изражавање;
вештине,
руковање
прибором,
алатом и
технологијама и
извођење
радних задатака.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
Поступак
Инструменти оцењивања
- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење
активности и постигнућа ученика на часу у свеску
ученика и евиденције наставника
-Комисија ученика и наставница
- Усмено одговарање
-Ученици воде евиденцију
-Прегледање свезака
Ученици дају самопроцену оцене
- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група, процена
осталих ученика)
- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена
осталих ученика)

Време

Број јављања:
За јављање 
За јављање више пута 
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања 
Ко не зна одговор – запис датума
Учесталост јављања на часу по
месецима
Свеобухватност одговора
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива
Самосталност у одговарању
За недоношења домаћег – запис
датума у евиденцију
За редовно доношење домаћег
задатка +
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени)
Степен залагања свих чланова
групе
Процена резултата рада група
(пано, табела...)

Свакодневно бележење
током године
Пресек стања по
тромесечјима
На крају школске године
и на крају полугодишта

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран однос
према раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за
учење и
напредовање.
активно
учествовање у
настави, сарадњу
са другима

Вођење евиденције од стране наставника о:
-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешћу на конкурсима
- пружању помоћи другим ученицима у току рада
-Израда паноа

-Све што је рађено на часу налази
се у свескама
-ангажовање и квалитет учешћа у Пресек стања по
разним наставним и ваннаставним тромесечјима
активностима

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

ИСХОДИ

-објасни својим речима утиске о
слушаном делу, особине тона,
доживљај прегласне музике и
њеног утицаја на тело и зашто је
тишина важна;
– разликује одабране звукове и
тонове, певање/свирање;
хор/један певач/група певача;
оркестар/један свирач/група
свирача, боју различитих
певачких гласова и инструмената
и музичке изражајне елементе;
– препозна музички почетак и
крај и понављање теме или
карактеристичног мотива у
слушаном делу;
– повезује музичко дело у односу
на њему блиске ситуације, врсту
гласа и боју инструмента са
карактером дела;
– поштује договорена правила
понашања при слушању музике;
– користи самостално или уз
помоћ одраслих, доступне
носиоце звука;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАСТАВНА ТЕМА,
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ,
ТИП ЧАСА
И САДРЖАЈИ

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
(тон, мелодија)

-Комуникација

обрада

утврђ.

свега

5

2

7

Уметничка музика у цртаним и
анимираним филмовима. Однос звук – лик,
музика – радња.
Композиције које илуструју различита
осећања.
Звук и тон (извори).
Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...).
Звуци из природе и окружења. Звучни знак
(школско звоно, аутомобилска сирена...).
Тон: боја (различити гласови и
инструменти), трајање (кратак – дуг),
јачина (гласан – тих), висина (висок –
дубок).
Тишина и одсуство звука.

-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Начини и поступци
остваривања програма

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења

Композиције које илуструју различите боје
људског гласа и инструмената.
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и
инструмент, два гласа, два инструмента,
један свирач, група свирача, оркестар).
Различити жанрови везани за ситуације
значајне за ученике (празници, приредбе,
свечаности, рођендани, венчања,
новогодишње и божићне песме...).
Музичка прича.
Карактер дела и елементи музичке
изражајности (условљеност).
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3
плејер, рачунар...).

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

- Рад са подацима
и информацијама

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
(извођење, покрет)

-Комуникација

обрада

утврђ.

свега

17

9

26

Изговор бројалице у ритму уз покрет –
пљескање, пуцкетање прстима, корачање,
дланом о надланицу, ударом о клупу.
Звучне ономатопеје и илустрације.
Држање тела и дисање – правилан начин
певања.
Правилна дикција – изговарање брзалица
и бројалица.
Певање песама по слуху различитог
садржаја и карактера.
Певање песама уз покрет – песме уз игру и
народне песме

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења

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

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

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
(извођење)

-Дигитална
компетенција

- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација

обрада

утврђ.

свега

0

3

3

Израда дечјих ритмичких инструмената од
различитих материјала.
Стварање звукова из непосредне околине
и природе спонтаном или договореном
импровизацијом.
Креирање сопствених покрета уз музику
која се изводи или слуша.
Стварање звучних ефеката и једноставне
ритмичке пратње користећи различите
изворе звука.

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима

Бирање инструмената на основу звука и
стварање једноставне ритмичке пратње уз
бројалице, песме и музичке игре.
Стварање мањих ритмичких целина на
основу музичког искуства – изговором у
ритму, различитим покретима,
предметима и дечјим ритмичким
инструментима.
Стварање музичких питања и одговора на
дечјим ритмичким инструментима у
дијалогу.
Стварање једноставне мелодије на краћи
текст.
Бирање познатих музичких садржаја,
звучних ономатопеја и илустрација за
стварање звучне приче – праћење
литерарног текста.

одељења

Шта пратимо

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
Степен
остварености
циљева,
исхода и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у
току
савладавања
програма
предмета;

разумевање,
примена и
вредновање
научених
поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;
уметничко
изражавање;
вештине,
руковање
прибором,
алатом и
технологијама и
извођење
радних задатака.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
Поступак
Инструменти оцењивања
- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење
активности и постигнућа ученика на часу у свеску
ученика и евиденције наставника
-Комисија ученика и наставница
- Усмено одговарање
-Ученици воде евиденцију
Ученици дају самопроцену оцене
- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група, процена
осталих ученика)
- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена
осталих ученика)

Време

Број јављања:
За јављање 
За јављање више пута 
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања 
Ко не зна одговор – запис датума
Учесталост јављања на часу по
месецима
Свеобухватност одговора
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива
Самосталност у одговарању
За недоношења домаћег – запис
датума у евиденцију
За редовно доношење домаћег
задатка +
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени)
Степен залагања свих чланова
групе
Процена резултата рада група
(пано, табела...)

Свакодневно бележење
током године
Пресек стања по
тромесечјима
На крају школске године
и на крају полугодишта

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран однос
према раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за
учење и
напредовање.
активно
учествовање у
настави, сарадњу
са другима

Вођење евиденције од стране наставника о:
-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешћу на конкурсима
- пружању помоћи другим ученицима у току рада
-Израда паноа

-Све што је рађено на часу налази
се у свескама
-ангажовање и квалитет учешћа у Пресек стања по
разним наставним и ваннаставним тромесечјима
активностима

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЦИЉ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из обла сти физичке и
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
ИСХОДИ

– примени једноставне,
двоставне општеприпремне
вежбе (вежбе обликовања);
– правилно изведе вежбе,
разноврсна природна и изведена
кретања;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАСТАВНА ТЕМА,
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ,
ТИП ЧАСА
И САДРЖАЈИ

- Компетенција за
учење

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
(васпитање)
обучавање

утврђ.

свега

-

4

4

-Комуникација
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција

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

– комбинује и користи усвојене
моторичке вештине у игри и у
свакодневном животу;
– одржава равнотежу у
различитим кретањима;

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ
(вежбање, игра)

-Решавање
проблема
-Сарадња

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама

Начини и поступци
остваривања програма

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона

– разликује правилно од
неправилног држања тела и
правилно држи тело;
– примењује правилну технику
дисања приликом вежбања;
– изведе кретања, вежбе и
кратке саставе уз музичку
пратњу;
– игра дечји и народни плес;
– користи основну терминологију
вежбања;
– поштује правила понашања на
просторима за вежбање;
– поштује мере безбедности
током вежбања;
– одговорно се односи према
објектима, справама и
реквизитима у просторима за
вежбање;
– поштује правила игре;
– навија фер и бодри учеснике у
игри;
– прихвати сопствену победу и
пораз;

обучавање

утврђ.

свега

36

56

92

-Комуникација
- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама

- Ходање и трчање
- Скакања
и прескакања
- Бацања и хватања
- Пузања,
вишења, упори и пењања
- Вежбе на тлу
- Вежбе равнотеже
- Вежбе са реквизитима
- Плес и ритимика
- Полигони

-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Користити
методе/технике и облике
рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења

– уредно одлаже своје ствари
пре и након вежбања;
– наведе делове свога тела и
препозна њихову улогу;
– уочи промену у расту код себе
и других;
– уочи разлику између здравог и
болесног стања;
– примењује здравственохигијенске мере пре, у току и
након вежбања;
– одржава личну хигијену;
– учествује у одржавању
простора у коме живи и борави;
– схвати значај коришћења воћа
у исхрани;
– правилно се понаша за столом.

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
(здравље, култура)

- Одговоран однос
према околини
- Рад са подацима
и информацијама

обучавање

утврђ.

свега

6

6

12

Вежбам безбедно.
Чувам своје и туђе ствари. Правила
елементарних игара. Некад
изгубим, а некада. победим.
Навијам фер.
Растемо.
Видим, чујем, осећам.
Моје здравље.
Ко све брине о мом здрављу.
Лична хигијена.
Хигијена простора у коме живим.
Хигијена простора у коме вежбам.
Животне намирнице и правилна исхрана.
Заједно за столом.

-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња

Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија, ради
израде паноа
Коришћење еуџбеника,и др.
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

Шта пратимо

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
Степен
остварености
циљева,
исхода и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у
току
савладавања
програма
предмета;

разумевање,
примена и
вредновање
научених
поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;
уметничко
изражавање;
вештине,
руковање
прибором,
алатом и
технологијама и
извођење
радних задатака.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
Поступак
Инструменти оцењивања
- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење
активности и постигнућа ученика на часу у свеску
ученика и евиденције наставника
-Комисија ученика и наставница
-Ученици воде евиденцију
Ученици дају самопроцену оцене
- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група, процена
осталих ученика)
- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена
осталих ученика)

Време

Хоризонтално и вертикално
повезивање градива
За недоношења домаћег – запис
датума у евиденцију
За редовно доношење опреме +
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени)
Степен залагања свих чланова
групе
Процена резултата рада група
(пано, табела...)

Свакодневно бележење
током године
Пресек стања по
тромесечјима
На крају школске године
и на крају полугодишта

Вођење евиденције од стране наставника о:

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран однос
према раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за
учење и
напредовање.
активно
учествовање у
настави, сарадњу
са другима

-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешћу на конкурсима
- пружању помоћи другим ученицима у току рада
-Израда паноа

-ангажовање и квалитет учешћа у
разним наставним и ваннаставним Пресек стања по
активностима
тромесечјима

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

ИСХОДИ

-наведе у чему је успешан и у
чему жели да напредује;
– уочава међусобне разлике и
сличности са другим ученицима у
одељењу;
– понаша се на начин који не
угрожава потребе, права и
осећања других;
– препозна код себе и других
основна осећања;
– препознаје примере
поштовања и кршења права
детета у свом окружењу,
причама, филмовима;
– преиспитује своје поступке и
прихвата да не мора увек да
буде у праву;
– тражи помоћ у ситуацијама
кршења својих и туђих права;
– разликује добру и лошу
комуникацију у сопственом
искуству, ближем окружењу,
књижевним делима,
филмовима;
– комуницира слушајући
саговорника и тражи објашњење
онога што не разуме;

НАСТАВНА ТЕМА,
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ,
ТИП ЧАСА
И САДРЖАЈИ
ЉУДСКА ПРАВА
Ја и други у одељењу
(различитости)
Радионичарски тип часа
10

Идентитет
Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо
успешни, у чему бисмо волели да
напредујемо.
Таленти и интересовања која поседујемо.
Наше сличности и разлике.
Основна осећања (радост, страх, туга, бес)
и како се препознају.
Потребе и права
Разлике између жеља и основних животних
потреба.
Права детета
Кршење и заштита права Препознавање
кршења права детета. Коме се обратити
у ситуацијама кршења права детета.
Одговорност према себи и другима.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- Компетенција за
учење
-Комуникација
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња

Начини и поступци
остваривања програма

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

-слободно износи мишљење,
образлаже идеје, даје предлоге
и прихвата да други могу имати
другачије мишљење;
– сарађује и преузима различите
улоге у групи/тиму;
– договара се и одлучује у
доношењу одељењских правила
и да се понаша у складу са њима;
– својим речима образложи
неопходност правила која
регулишу живот у заједници;

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
Одељење/група као заједница
(права)
Радионичарски тип часа
7

Функционисање заједнице
Одељење/група као заједница.
Вредности одељења/групе –
равноправност, одговорност, солидарност,
поштовање и брига за друге, толерантност,
праведност, поштење.
Уважавање различитости.
Правила у одељењу/групи и њихова
функција.
Одлучивање у одељењу/групи.
Одговорност деце и одраслих за
функционисање заједнице.

- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
- Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

– препозна добре стране свог
одељења и оно што би требало
променити/побољшати;
– заједно са вршњацима и
наставником учествује у
решавању проблема у одељењу;
– учествује у изради плана
једноставне акције;

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Комуникација и сарадња
(комуникација)

- Одговоран однос
према околини

Радионичарски тип часа
6

- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће
у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција

Комуникација
Слушање/неслушање.
Кад разговарамо држимо се теме.
Изношење мишљења.
Уважавање саговорника.
Сарадња
Групни рад, договарање и сарадња са
вршњацима и одраслима.

– учествује у изради плана
једноставне акције;
– са другим ученицима изводи и
документује једноставну акцију;
– доприноси промоцији акције;
– на једноставан начин вреднује

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Акција одељења/групе
(сарадња)
Радионичарски тип часа
13

-Решавање
проблема
-Сарадња

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона
Користити
методе/технике и
облике рада, које
активирају ученике и у
којима су самосталнији у
раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

- Одговоран однос
према околини
- Рад са подацима
и информацијама
-Одговорно учешће

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона

изведену акцију.

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

у демократском
друштву
-Естетичка
компетенција
-Решавање
проблема
-Сарадња

Користити
методе/технике и облике
рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима
Припремање наставника
за часове, водећи рачуна
о особеностима
одељења
Постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације

Шта пратимо

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
Степен
остварености
циљева,
исхода и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у
току
савладавања
програма
предмета;

разумевање,
примена и
вредновање
научених
поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;
уметничко
изражавање;
вештине,
руковање
прибором,
алатом и
технологијама и
извођење
радних задатака.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
Поступак
Инструменти оцењивања
- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење
активности и постигнућа ученика на часу у свеску
ученика и евиденције наставника
-Комисија ученика и наставница
-Ученици воде евиденцију
Ученици дају самопроцену оцене
- Групни рад
(посматрање наставника, излагање група, процена
осталих ученика)
- Рад у пару
(посматрање наставника, излагање парова, процена
осталих ученика)

Време

Учесталост јављања на часу по
месецима
Свеобухватност одговора
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива
Самосталност у одговарању
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени)
Степен залагања свих чланова
групе
Процена резултата рада група
(пано, табела...)

Свакодневно бележење
током године
Пресек стања по
тромесечјима
На крају школске године
и на крају полугодишта

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран однос
према раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за
учење и
напредовање.
активно
учествовање у
настави, сарадњу
са другима

Вођење евиденције од стране наставника о:
-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у групном раду, раду у пару
-Учешћу на конкурсима
- пружању помоћи другим ученицима у току рада
-Израда паноа

-ангажовање и квалитет учешћа у
разним наставним и ваннаставним Пресек стања по
активностима
тромесечјима

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Општа тема 1. пројекта:

Правила понашања

Тип пројекта: полуструктурирани
Циљ пројекта: Упознати ученике са правилима понашања у школи и направити пано са правила у одељењу
Исходи реализације пројекта: Правилно укључи рачунар, користи програм за цртање, сачува свој цртеж и искључи рачунар. Доприноси промоцији пројекта.

Трајање пројекта: 4 часа
ПРЕДМЕТ
И ОБЛАСТ

ИСХОДИ

СВЕТ ОКО НАС

-придржава се договорених правила
понашања у школи и прихвата
последице ако их прекрши;
-сарађује са вршњацима у
заједничким активностима;
- чува своју, школску и имовину
других;
-примењује правила

(Други и ја)

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
(Демократско
друштво и
Грађански
активизам)

– понаша се на начин који не
угрожава потребе, права и осећања
других;
– комуницира слушајући
саговорника и тражи објашњење
онога што не разуме;
-слободно износи мишљење,
образлаже идеје, даје предлоге и
прихвата да други могу имати
другачије мишљење;

КЉУЧНЕ РЕЧИ И САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ,
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ

Начини и поступци остваривања
пројекта

Правила понашања
Права и обавезе
Основна осећања (радост,
страх, туга и бес).
Основне животне потребе
(дисање, храна, вода,
спавање и потреба за
тоалетом).
Сличности и разлике по полу,
старости, способностима и
интересовањима.
Групе људи: породица,
школска заједница, разред,
одељење, суседи.
Права и обавезе чланова
група.
Правила понашања
појединаца и групе.
Празници: породични,
школски.

- Одговоран однос према
околини
- Рад са подацима и
информацијама
-Одговорно учешће у
демократском друштву
-Естетичка компетенција
-Решавање проблема

Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема
Користити методе/технике и
облике рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду
Обезбеђивање корелације са
сродним предметима
Припремање наставника за

-Сарадња

ЛИКОВНА
КУЛТУРА
(Споразумевање)

-црта на различитим подлогама и
форматима папира
-преведе једноставне појмове и
информације у ликовни рад
-изрази, материјалом и техником по
избору, своје замисли, доживљаје,
утиске, сећања и опажања

-обликује усмену поруку служећи
се одговарајућим речима;
- пажљиво и културно слуша
саговорнике;

Функционисање заједнице
Одељење/група као
заједница.
Вредности одељења/групе –
равноправност, одговорност,
солидарност, поштовање и
брига за друге, толерантност,
праведност, поштење.
Уважавање различитости.
Правила у одељењу/групи и
њихова функција.
Одлучивање у
одељењу/групи.
Одговорност деце и одраслих
за функционисање заједнице.

часове, водећи рачуна о
особеностима одељења
Користити разноврсне
технике/методе и облике рада

Планирање и извођење
једноставне акције у
одељењу/групи
Кораци у планирању и
извођењу акције.

СРПСКИ ЈЕЗИК
(Језичка култура)

Различите информације као
мотивација за стваралачки
рад. Природа и непосредно
окружење; машта и стварни
догађаји;
Говорење
Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука. Причање и
описивање. Казивање
књижевног текста. Драмски,
драматизовани текстови,
сценска импровизација.

Напомена: Предлози тема за ученике, фазе, временска динамика, планиране активности и продукти биће наведени у годишњим плановима.

Општа тема 2. пројекта:

Простор за игру

Тип пројекта: полуструктурирани
Циљ пројекта: Научити шта су безбедни простори за игру у окружењу
Исходи реализације пројекта: На једноставан начин вреднује успешност заједничког рада и резултата пројекта. Са другим ученицима документује
заједничку акцију. Преношење дигиталних податка са мобилних уређаја на рачунар уз помоћ учитеља.

Трајање пројекта: 10 часова
ПРЕДМЕТ
И ОБЛАСТ

Физичко
васпитање
(моторичке
вештине)

ЛИКОВНА
КУЛТУРА
(односи у видном
пољу)

ИСХОДИ
– одржава личну хигијену;
– учествује у одржавању простора у
коме живи и борави;
– поштује правила понашања на
просторима за вежбање;
– поштује мере безбедности
– поштује правила игре;
– навија фер и бодри учеснике у
игри;
– комбинује и користи усвојене
моторичке вештине у игри и у
свакодневном животу;
-опише, својим речима, визуелне
карактеристике по којима
препознаје облике и простор
-искаже своје мишљење о томе
зашто је уметничко наслеђе важно
-наслика реалне облике у простору
самостално мешајући боје да би
добио/-ла жељени тон
-пореди облике из природе,
окружења и уметничких дела према
задатим условима
-црта на различитим подлогама и

КЉУЧНЕ РЕЧИ И САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ,
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ

Начини и поступци остваривања
пројекта

Вежбање
Игра
Линија
Облик
Ходање и трчање
Скакања
и прескакања
Бацања и хватања
Пузања,
вишења, упори и пењања
Вежбе на тлу Вежбе
равнотеже Вежбе са
реквизитима Плес и
ритимика Полигони
Простор. Отворени и
затворени простор, природа и
простор који је човек
обликовао. Карактеристичне
визуелне одлике по којима се
препознаје врста простора.

- Одговоран однос према
околини

Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема

- Рад са подацима и
информацијама

Користити методе/технике и
облике рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду

-Одговорно учешће у
демократском друштву

Обезбеђивање корелације са
сродним предметима

-Естетичка компетенција
-Решавање проблема

Припремање наставника за
часове, водећи рачуна о
особеностима одељења

форматима папира
-одреди, самостално и у сарадњи са
другима, положај облика у -простору
и у равни
преобликује, сам или у сарадњи са
другима, употребне предмете
мењајући им намену

Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука.

-Сарадња

Користити разноврсне
технике/методе и облике рада

Правила понашања
појединаца и групе.

-гради апстрактне и/или
фантастичне облике користећи
одабране садржаје као подстицај за
стваралачки рад

СРПСКИ ЈЕЗИК
(Језичка
култура)

СВЕТ ОКО НАС
(Други и ја)

-обликује усмену поруку служећи
се одговарајућим речима;
- пажљиво и културно слуша
саговорнике;
-примењује правила безбедног
понашања на путу од куће до
школе приликом кретања
улицом са и без тротоара и
преласка улице;

Напомена: Предлози тема за ученике, фазе, временска динамика, планиране активности и продукти биће наведени у годишњим плановима.

Општа тема 3. пројекта:

Богаћење речника

Тип пројекта: полуструктурирани
Циљ пројекта: Ученици ће усвојити нове речи и примењивати их у говору и писању
Исходи реализације пројекта: Користи интернет за учење и проналажење информацоја уз помоћ учитеља. Са другим ученицима и самостално ученик
прикупља релевантне информације, организују материјал, анализираја податке.

Трајање пројекта: 6 часова
ПРЕДМЕТ
И ОБЛАСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК
(Језичка култура)

СВЕТ ОКО НАС
(Разноврсност
природе)

ИСХОДИ
-разуме оно што прочита;
-активно слуша и разуме садржај
књижевноуметничког текста који му
се чита;
-изрази своје мишљење о понашању
ликова у књижевном делу;
учтиво учествује у вођеном и
слободном разговору;
-обликује усмену поруку служећи се
одговарајућим речима;
-усмено прича према слици/сликама
и о доживљајима;
-усмено описује ствари из
непосредног окружења;
-бира и користи одговарајуће речи у
говору; на правилан начин користи
нове речи у свакодневном говору;

опише пример неке опасне
ситуације из свог непосредног
окружења;

КЉУЧНЕ РЕЧИ И САДРЖАЈИ

богаћење речника,
изражајно казивање и
читање
Говорење
Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука.
Причање и описивање.
Казивање књижевног текста.
Драмски, драматизовани
текстови, сценска
импровизација.

Музичка прича.
Правилна дикција –
изговарање брзалица и
бројалица.
Певање песама по слуху
различитог садржаја и
карактера.
Певање песама уз покрет –

КОМПЕТЕНЦИЈЕ,
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
Компетенција за учење
Рад са подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће у
демократском друштву
Естетичка компетенција
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

Начини и поступци остваривања
пројекта
Упућивање ученика на
коришћење додатне литературе,
интернета, енциклопедија, ради
израде паноа, кратких записа,
кратких излагања
Коришћење е-уџбеника,и др.
Обезбеђивање корелације са
сродним предметима
Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала
Постављање ученика у различите
ситуације евалуације и
самоевалуације

МУЗИЧКА
КУЛТУРА
(Извођење
музике; Слушање
музике)

ЛИКОВНА
КУЛТУРА
(Споразумевање)

– пева по слуху песме различитог
садржаја и расположења;
– пева по слуху уз покрет
народне песме, музичке игре;
– објашњава својим речима
доживљај свог и туђег извођења;
-објасни својим речима утиске о
слушаном делу, особине тона,
доживљај прегласне музике и
њеног утицаја на тело и зашто је
тишина важна;

песме уз игру и народне
песме

-црта на различитим подлогама и
форматима папира
-преведе једноставне појмове и
информације у ликовни рад
-изрази, материјалом и техником по
избору, своје замисли, доживљаје,
утиске, сећања и опажања

Напомена: Предлози тема за ученике, фазе, временска динамика, планиране активности и продукти биће наведени у годишњим плановима.

Општа тема 4. пројекта:

Музика мог краја

Тип пројекта: полуструктурирани
Циљ пројекта: Ученици ће се упознати са песмама и играма у нашем крају
Исходи реализације пројекта: Користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ учитеља. Преношење дигиталних податка са мобилних
уређаја на рачунар уз помоћ учитеља.

Трајање пројекта: 4 часа

ПРЕДМЕТ
И ОБЛАСТ

МУЗИЧКА
КУЛТУРА
(Слушање
музике,
Извођење
музике)
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

ИСХОДИ
– користи самостално или уз помоћ
одраслих, доступне носиоце звука;
– пева по слуху уз покрет народне
песме, музичке игре;
– свира по слуху звучне ономатопеје
и илустрације, ритмичку пратњу уз
бројалице и песме, једноставне
аранжмане, свирачке деонице у
музичким играма;
– изведе кретања, вежбе и
кратке саставе уз музичку пратњу;
– игра дечји и народни плес;

(Моторичке
вештине: плес и
ритмика)
СРПСКИ ЈЕЗИК
(Језичка
култура)

СВЕТ ОКО НАС
(Други и ја)

-пажљиво и културно слуша
саговорнике;
- слуша, разуме и парафразира
поруку;

-сарађује са вршњацима у
заједничким активностима;
-понаша се тако да уважава
различитости својих вршњака и
других људи;

КЉУЧНЕ РЕЧИ И САДРЖАЈИ
тон,
мелодија,
покрет,
игра
Звук и тон (извори).
Тон: боја (различити гласови и
инструменти), трајање (кратак
– дуг), јачина (гласан – тих),
висина (висок – дубок).
Композиције које илуструју
различите боје људског гласа
и инструмената.
Музички дијалог (хор, глас и
хор, глас и инструмент, два
гласа, два инструмента, један
свирач, група свирача,
оркестар).
Различити жанрови везани за
ситуације значајне за ученике
(празници, приредбе,
свечаности, рођендани,
венчања, новогодишње и
божићне песме...).
Карактер дела и елементи
музичке изражајности
(условљеност).
Певање песама по слуху
различитог садржаја и
карактера.
Певање песама уз покрет –
песме уз игру и народне
песме
Музички бонтон.
Плес и ритимика
Ходање и трчање
Скакања
Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука.
Причање и описивање.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ,
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
Компетенција за учење
Рад са подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће у
демократском друштву
Естетичка компетенција
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

Начини и поступци остваривања
пројекта
Упућивање ученика на
коришћење додатне литературе,
интернета, енциклопедија, ради
израде паноа, кратких записа,
кратких излагања
Коришћење е-уџбеника,и др.
Обезбеђивање корелације са
сродним предметима
Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала
Постављање ученика у различите
ситуације евалуације и
самоевалуације

Права и обавезе чланова
група.
Правила понашања
појединаца и групе.
Празници: породични,
школски.

Напомена: Предлози тема за ученике, фазе, временска динамика, планиране активности и продукти биће наведени у годишњим плановима.

Општа тема 5. пројекта:

Дворишта у граду

Тип пројекта: полуструктурирани
Циљ пројекта: Упознати позитиван утицај човека на окружење у ком живи
Исходи реализације пројекта: Користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ учитеља. Учествује у избору теме. Са другим ученицима и
самостално документује заједничку акцију.

Трајање пројекта: 12 часова
ПРЕДМЕТ
И ОБЛАСТ

СВЕТ ОКО НАС
(Разноврсност
природе)

ИСХОДИ

КЉУЧНЕ РЕЧИ И САДРЖАЈИ

-разликује природу од производа
људског рада на примерима из
непосредног окружења;
-штеди воду и одлаже отпад на
предвиђена места;
-идентификује биљке и животиње из
непосредног окружења на основу
њиховог спољашњег изгледа;
-уочава разноврсност биљака и
животиња на основу спољашњег

простор,
разноврсност природе,
линија,
облик
Одговоран однос човека
према животној средини
(штедња воде, одлагање
отпада на предвиђена места,

КОМПЕТЕНЦИЈЕ,
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
Компетенција за учење
Рад са подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће у

Начини и поступци остваривања
пројекта
Упућивање ученика на
коришћење додатне литературе,
интернета, енциклопедија, ради
израде паноа, кратких записа,
кратких излагања
Коришћење е-уџбеника,и др.
Обезбеђивање корелације са

изгледа;

ЛИКОВНА
КУЛТУРА
(линије и облици
око нас; односи у
видном пољу)

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
(демократско
друштво)

СРПСКИ ЈЕЗИК
(Језичка
култура)

-опише, својим речима, визуелне
карактеристике по којима -препознаје облике и простор
-искаже своје мишљење о томе
зашто је уметничко наслеђе важно
-наслика реалне облике у простору
самостално мешајући боје да би
добио/-ла жељени тон
-пореди облике из природе,
окружења и уметничких дела према
задатим условима
-црта на различитим подлогама и
форматима папира
-гради апстрактне и/или
фантастичне облике користећи
одабране садржаје као подстицај за
стваралачки рад
-одреди, самостално и у сарадњи са
другима, положај облика у простору
и у равни
црта на различитим
-слободно износи мишљење,
образлаже идеје, даје предлоге и
прихвата да други могу имати
другачије мишљење;
– сарађује и преузима различите
улоге у групи/тиму;
- усмено описује ствари из
непосредног окружења;
- бира и користи одговарајуће речи
у говору;
- спаја више реченица у краћу
целину;

брига о биљкама и
животињама). Простор.
Отворени и затворени
простор, природа и простор
који је човек обликовао.
Карактеристичне визуелне
одлике по којима се
препознаје врста простора.
Облици. Облици из природе,
облици које је створио човек,
правилни и неправилни
облици. Својства облика
(цело, део, велико, мало,
високо, ниско, краће, дуже,
уско, широко, светло, тамно,
обојено, безбојно,
једнобојно, шарено, меко,
тврдо, глатко, храпаво, обло,
рогљасто).
Положај облика у простору и
у равни (горе, доле, између,
испод, у, на, испред, иза,
усправно, положено, косо,
лево, десно).
Кретање. Покретни и
непокретни облици.
Функционисање заједнице
Одељење/група као
заједница.
Вредности одељења/групе –
равноправност, одговорност,
солидарност, поштовање и
брига за друге, толерантност,
праведност, поштење.
Уважавање различитости.
Правила у одељењу/групи и
њихова функција.
Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука.
Причање и описивање.

демократском друштву

сродним предметима

Естетичка компетенција

Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала

Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

Постављање ученика у различите
ситуације евалуације и
самоевалуације

Напомена: Предлози тема за ученике, фазе, временска динамика, планиране активности и продукти биће наведени у годишњим плановима.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Разред: први
Фонд: 72 часа
Ци љ : Основни циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему
и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ТЕМАТСКИ ПЛАН
Назив теме
1. Let’s start!
2. Module 1 My Family
3. Smiles Magazine I
4. Module 2 My School
5. Smiles Magazine II
6. Module 3 My Room
7. Smiles Magazine III
8. Christmas Day!
9. My Green Passport
10. Module 4 My Pets
11. Smiles Magazine IV
12. Module 5 My Food
13. Smiles Magazine V
14. Easter is Here
15. Module 6 My Music
16. Smiles Magazine VI
Укупно

обрада

утврђивање
0
4
1
4
1
5
1
1
3
5
1
4
1
0
5
1

остали
типови
часова
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1

укупан број
часова по
теми
1
8
3
7
3
8
3
2
3
8
3
7
3
1
9
3

1
3
1
2
1
3
1
1
0
2
1
2
1
1
3
1
24
24

37

11

72
72

48

ИСХОДИ

По

завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ОБЛАСТ/TEMA
Комуникативне функције

Језичке активности у комуникативним ситуацијама

- поздрави и отпоздрави,
примењујући најједноставнија
језичка средства;

Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, вршњака, и
слично); успостављање контакта при сусрету.

- представи себе и другог;
- разуме јасно постављена
једноставна питања личне природе и
одговара на њих;
- разуме кратка и једноставна
упутства и налоге и реагује на њих;

САДРЖАЈИ

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Садржаји:
Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m
fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. See you (later/tomorrow). Have
a nice day/weekend! Thanks, same to you!
(Интер)културни садржаји: Формално и неформално поздрављање;
устаљена правила учтивости.

- даје кратка и једноставна упутства
и налоге;

Језичке активности у комуникативним ситуацијама

- разуме позив и реагује на њега;

Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко
представља; представљање себе и других особа, присутних и
одсутних.

- упути позив на заједничку
активност;
- разуме кратке и једноставне молбе
и реагује на њих;
- упути кратке и једноставне молбе;
- искаже и прихвати захвалност и
извињење на једноставан начин;

Садржаји:
My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? This is my friend. His
name’s/name is Marko. Maria, this is Barbara. Barbara, this is Maria.
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ
This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr Jones. He’s your teacher.
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ;
How old are you? I’m seven. He’s ten. Who’s this/that? It’s my father. Is
ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ
Tom your brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. Is Jane your
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА
sister/friend? Yes, she is/No, she isn’t. Who’s in the picture? It’s my
sister. Her name’s Susan.

- разуме једноставно исказане
честитке и одговара на њих;

Личне заменице у функцији субјекта - I, you …
Присвојни придеви- my, your… Показне заменице- this, that

- упути једноставне честитке;

Глагол to be - the Present Simple Tense
Питања са Who /How (old)
Основни бројеви(1-10)

- препозна и именује жива бића,
предмете и места из непосредног

(Интер)културни садржаји: Препознавање најосновнијих сличности
и разлика у начину упознавања и представљања у нашој земљи и
земљама енглеског говорног подручја.

окружења;
- разуме једноставне описе живих
бића, предмета и места;

Језичке активности у комуникативним ситуацијама:

- опише жива бића, предмете и
места користећи једноставна језичка
средства;

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање кратких и
једноставних упутстава (комуникација у учионици - упутства и
налози које размењују учесници у наставном процесу, упутства за
игру и слично).

- разуме свакодневне исказе у вези
са непосредним потребама, осетима
и осећањима и реагује на њих;
- изрази основне потребе, осете и
осећања кратким и једноставним
језичким средствима;

Садржаји:
РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ
УПУТСТАВА И НАЛОГА

- разуме једноставна обавештења о
положају у простору и реагује на
њих;
- тражи и пружи кратка и једноставна
обавештења о положају у простору;

Императив
(Интер)културни садржаји: Поштовање основних норми учтивости;
дечје песме одговарајућег садржаја.

- разуме једноставне исказе којима се
изражава припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање и реагује
на њих;
- тражи и даје једноставне исказе
којима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;
- разуме једноставне исказе за
изражавање допадања/недопадања

Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit
down. Stand up. Turn around. Jump. Say hello/goodbye to your friend.
Open/Close your books/notebooks. Put down your pencils. Pick up the
rubber. Wash your hands. Open the window, please. Come in. Come
here/to the board. Give me your book, please. Don’t do that. Listen and
say/sing/do/number/match/draw/repeat… Cut out/stick/touch/point
to... Colour the door yellow. Count from … to …. My turn now.Hurry up!
Quick! Watch out! I understand/I don’t understand. I’m finished.

Језичке активности у комуникативним ситуацијама:

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ

Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и
реаговање на њих (позив на рођендан, игру, дружење...);
упућивање и прихватање/одбијање позива на заједничку активност,
уз коришћење најједноставнијих израза.
Садржаји:
Let’s play football/the memory game/go to the park/sing. Come and
play with me! Come to my birthday party. Cool! Super! Great! OK. All
right. Sorry, I can’t.

и реагује на њих;

Императив

- тражи мишљење и изражава
допадање/недопадање
једноставним језичким средствима.

(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и одбијање
позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода.
Језичке активности у комуникативним ситуацијама
Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга или
обавештење; давање једноставног, усменог одговора на исказану
молбу; изражавање и прихватање молби, захвалности и извињења.

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ И
ИЗВИЊЕЊА

Садржаји
Can I have an apple, please? Yes, here you are. Thank you/Thank you,
Maria/Thanks. You’re welcome. No, sorry/Not now/No, you can’t. Can
you help me, please? Can/May I have some water, please? Can/May I go
to the toilet/go out/come in? Excuse me, Teacher, …? I can’t see. Can
you move, please? Sorry, can you repeat that, please? I’m sorry I’m late.
It’s OK. No problem.
Модални глаголи за изражавање молбе - can/may
(Интер)културни садржаји:Правила учтиве комуникације.
Језичке активности у комуникативним ситуацијама
Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се
честита празник, рођендан; реаговање на упућену честитку и
упућивање кратких пригодних честитки.

ЧЕСТИТАЊЕ

Садржаји:
Happy birthday to you! Merry Christmas! Happy New Year! Happy
Easter! Thanks, same to you!
(Интер)културни садржаји:Најзначајнији празници и начин
обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје песме и игре.
Језичке активности у комуникативним ситуацијама:
Слушање краћих једноставних описа живих бића, предмета и места

у којима се појављују информације о спољном изгледу, појавним
облицима, димензијама и осталим најједноставнијим
карактеристикама; давање кратких усмених описа живих бића,
предмета и места.
Садржаји:
It’s a/an… It’s short/long/small/big/blue… It’s a blue ruler. I can see one
red apple and two yellow bananas/three blue and four orange balloons.
Here’s a crayon. What colour is it?It’s blue/The crayon is blue.
ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, ПРЕДМЕТА,
МЕСТА И ПОЈАВА

Глаголи have got, to be за давање описа
Правилна множина именица: book - books, apple - apples…
Модални глагол can уз глагол see
(Интер)културни садржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја.
Језичке активности у комуникативним ситуацијама:
Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима;
саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично)
реаговање на туђа.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

Садржаји:
I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. Do you want some water?
Yes, please. No, thank you. Are you happy/sad/hot/cold?
The Present Simple Tense (be, want)
Модални глагол can за изражавање предлога.
(Интер)културни садржаји:
Правила учтиве комуникације.

Језичке активности у комуникативним ситуацијама:
Слушање кратких текстова у којима се на једноставан начин описује

положај у простору; усмено тражење и давање информација о
положају у простору.
Садржаји:
ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ

Where’s my dad? Is he in the bedroom? No, he’s in the bathroom.
Where’s your dog? It’s in the garden. Where’s my bag? It’s on the chair.
Where’s the toilet? It’s here/over there.
Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа
– Here,there,in,on
Питања са Where
(Интер)културни садржаји: Култура становања: село, град.
Језичке активности у комуникативним ситуацијама:
Слушање кратких текстова с једноставним исказима за изражавање
припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања и
реаговање на њих; усмено исказивање припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања.
Садржаји:

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА

This is my ball. Is that your bike?I’ve got a dog. Have you got a pet?
He/She’s got two brothers. Who’s got a/an...?
Присвојни придеви:my, your…
Have got за изражавање припадања/поседовања
(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни љубимци,
играчке.
Језичке активности у комуникативним ситуацијама:

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА

Слушање кратких текстова с једноставним исказима за изражавање
допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено исказивање
слагања/неслагања, допадања/недопадања

Садржаји: Do you like ice cream? Yes, I do/No, I don’t. I like apples and
oranges. I don’t like milk or cheese. Do you like games? The Present
Simple Tense глагола like (Интер)културни садржаји:
Храна и пиће.

.

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Први

ТЕМА
(наставне јединице)
I – УВОД
1. Учимо о нашој
вери - уводни час

ЦИЉ
• упознавање ученика и
вероучитеља
• упознавање ученика са
садржајима предмета и
начином рада
• мотивисање ученика за
похађање часова верске
наставе

II - ЗАЈЕДНИЦА
КАО ОСНОВ
ЖИВОТА

2. Моја породица
3. Моја школа и
другари
4. Ми смо део
Божје породице
(Цркве)

• ученицима пружити
основ за разумевање
човека као бића
заједнице
• пружити ученицима
елементарно знање о
Богу као бићу заједнице

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
Когн и тивн и аспект :
• да разуме основнa сазнања о
темама које ће се обрађивати на
настави Православног катихизиса
Афективн и аспект :
• бити подстакнут да активно
учествује на часовима верске
наставе

Когн итивн и аспект:
• моћи да опише и објасни
значење појма заједнице као и
његов однос према њему блиским
особама (породици)
•моћи да препозна да не можемо
једни без других
• знати да нас љубав повезује са
другима
• знати да се правилно осени крсним
знаком
• знати да је Бог Света Тројица
(Заједница)
• знати да крштењем постајемо

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

• приче и слике
које приказују
породицу
• може и прича о
„малој породици“
(деца са једним
родитељем, или
старатељем)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
• садржаји у вези са начином вредновања њиховог рада.
животом у школи
В р ст е н аст аве
(нова заједница);
односи у
Настава се реализује кроз следеће
заједници,

чланови Божје породице (Цркве)
Афективн и аспект :
• пожелети да чини добро другима
(ближњима) у својој заједници
• желети да изражава хришћанску
љубав према Богу и ближњима
III - ЗАЈЕДНИЦА
ЉУБАВИ БОГА,
ЧОВЕКА И
ПРИРОДЕ
5. Послушност
6. Даривање – нашa
љубав
7. Цео свет на дар
8. Оче наш - зовемо
нашег Бога

• пружити основ за
разликовање и
упоређивање
породичних односа и
односа који владају у
Цркви
• пружити основ за
упознавање односа који
владају између човека и
Бога
• пружити основ за
разумевање да је
молитва наш разговор
са Богом
• омогућити ученицима да
увиде да се породични
односи и односи у
Цркви исказују на
конкретан начин
• ученицима пружити
основ за разумевање да
се кроз међусобне
односе љубави остварује
јединство

IV - НЕИЗМЕРНА
ЉУБАВ БОЖЈА ХРИСТОС СЕ

•

пружити
ученицима
неопходно знање о

Когн итивн и аспект:
• знати да заједница са Богом почива
на слободи
• знати да је послушност израз
љубави
•моћи да препозна да је даривање
плод љубави
• моћи да сазна да је молитва
разговор са Богом
• моћи да усвоји текст молитве Оче
наш
• знати да је Бог Отац створио
свет из љубави
•моћи да препозна да је наш
живот Божји дар
• знати да Бог жели да живимо у
заједници са Њим
Аф ективн и аспект :
• показивати жељу да љубав исказује
на конкретан начин

правила
понашања
• Божја породица
(ко су чланови
Божје породице;
како се постаје
њен члан...)
• приче које говоре
о томе да када
некога волимо,
онда га и
слушамо
• како можемо да
помогнемо
другоме;
љубављу чиним
добра дела

облике наставе:
• теоријска настава (35 часова)
• практична настава (1 час)
Мест о р еали заци је н аст аве
•

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

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

Ди д акти чк о мет оди чка уп ут ст
ва за
р еали заци ју наст аве
•

• садржаји који
говоре и
приказују лепоту
створеног света
• песмица: „Ал` је
леп овај свет“, Ј.Ј. •
Змај

• бити мотивисан да љубав према
Богу изражава молитвом

• Бог је цео свет
створио из
љубави

Когн итивн и аспект:
•моћи да препозна основне
догађаје библијске приповести о
Христовом рођењу

• Новозаветно
сведочанство о

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.

доласку Спаситеља
у свет

РОДИ!
9. Бог долази у овај
свет
10. Христос се роди
– Божић у мом дому
11. Како је Растко
постао Св. Сава
12. Свети Сава,
слава у школи и у
мојој породици

•

•

• моћи да препозна и именује
главне личности из библијске
приче о Христовом рођењу ( уз
помоћ иконе празника и по
указати ученицима
кључним симболима)
да је послање Сина
•моћи да препозна да је прослава
Божјег дар љубави
празника догађај целе породице
Бога Оца свет
кроз који се остварује заједница
љубави
пружити
•моћи да усвоји текст (садржај) и
ученицима
мелодију песме ( Божић, Божић )
елементарно знање
• моћи да препозна да је Свети Сава
о Светоме Сави
посветио свој живот Богу због
љубави према Њему
Афективн и аспект :
По завршетку теме:
• код ученика ће се развити жеља
да активно учествује у прослави
Христовог рођења

Христовом
Рођењу
(препричано и
прилагођено)

13. Бог ствара свет
14. Свет је наш дом
15. Прихватимо
дарове Божје

• пружити ученицима
елементарно знање о
стварању света
• омогућити ученицима
да схвате и доживе
Цркву као заједницу
сабраног Божјег народа
• подстицати ученике на
лично учешће у животу
Цркве

Когн итивн и аспект:
•моћи да опише појединости
библијске повести о стварању
света
• моћи да разликује оно што је Бог
створио од онога што је човек
направио на примерима из
непосредног окружења
• знати зашто за Бога кажемо да је
Творац
•моћи да објасни, на елементарном
нивоу, повезаност људи и
природе
• уочити да се у Цркви остварује

Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.

•

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

•

У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.

•

Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

• Божићна песма:
„Божић, Божић
благи дан“
• Свети Сава –
остварени син
Бога Оца ( кроз
љубав и
заједницу са
Богом, свако од
нас постаје као
Свети Сава)
• Химна Светом
Сави

• код ученика ће се развити жеља да
према ближњима подражава
пример љубави Светога Саве
V - ЦРКВА ЗАЈЕДНИЦА СА
БОГОМ

•

• Библијско
казивање о
стварању света
• Живот првих
људи-Божја жеља
да свет буде
Црква
• Човек не
прихвата Божје
даровенепослушност и
себичност

Е валуац и ја наст аве
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и

јединство људи и природе са
Богом
• знати да у заједници са Богом
учествујемо слободно – само ако
то желимо (пример Светога Саве и
његовог слободног избора)
• да се упозна са Литургијом као
догађајем (заједничком трпезом)
на којем се окупља Божја
породица
Афективн
и
аспект :
• код ученика ће се развити жеља
да својом послушношћу изражава
своју љубав и слободу

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

VI – ХРИСТОВА
ЉУБАВ ПРЕМА •
ЧОВЕКУ И СВЕТУ
20. Христова љубав
према човеку и
свету
21. Препознајемо
Христову љубав
22. Христос васкрсе!

•

указати ученицима на
величину Христове
љубави према људима
и свету
пружити ученицима
елементарно знање о
Христовом страдању и
васкрсењу

• ученик ће желети да учествује у
Литургији
Когн итивн и аспект:
• упознати Христово учење као
„учење“ о љубави и праштању ( на
примерима из јеванђељских
прича)
• препознати и разумети да је
права љубав када је показујемо
делима
• усвојити садржај и мелодију песме
„Знаш ли ко те љуби силно“
• бити у могућности да опише
појединости библијске повести о
Христовом Васкрсењу
• препознати и именовати главне
личности из библијске приче о
Христовом Васкрсењу ( уз помоћ
иконе празника и по кључним
симболима)
• препознати да је прослава
празника догађај целе породице

• Прича:“Где је
љубав, ту је Бог“,
Л.Н. Толстој

остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:

• Прва Литургија
(Христови
ученици);
„Православна
читанка“, с. Нина
Неранџић и Ана
Савковић

•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:

• Јевађељска прича
Милостиви
Самарјанин

•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

Ок ви рн и бр ој часова п о т
• Песмица: „Знаш ли емама
ко те љуби
Увод – 1
слилно“
Заједница као основ живота – 4
• Новозаветно
Заједница љубави Бога, човека и
сведочанство о
природе – 5
Христовом
Васкрсењу
Неизмерна љубав Божја-Христос се
(препричано и
роди! – 6
прилагођено )
Црква – заједница са Богом – 8
• Прича: „Добро
Христова љубав према човеку и
дрво“ Ш.
свету – 4
Силверстејн
Наша брига о свету – 6
Евалуација – 1+1

кроз који се остварује заједница
љубави
• моћи да опише прослављање
Васкрса у својој породици
• знати обичаје у вези са Васкрсом
Афективн и аспект :
• развијати потребу да делима
исказују љубав
• развијати жељу да учествује у
припремама за прославу овог
највећег хришћанског празника
VII – НАША
БРИГА О СВЕТУ

23. Човек домаћин у
свету
24. Радост служења

• омогућити ученицима да
у Христу препознају узор
љубави према свету и
човеку
• подстицати ученике да
љубав према Богу
изражавају кроз љубав
према људима и природи

25. Љубав према
људима и природи
је љубав према Богу • установити обим
разумевања и квалитет
26. Сваки човек је стечених знања у току
школске године из
за нас Христос
Православног катихизиса
27.Научили смо о
нашој вери

Когн итивн и аспект:
•моћи да преприча одабране приче
које говоре о Христовој љубави
према свету и човеку
• на елементарном нивоу моћи да
објасни међусобну повезаност свих
људи и природе
• препознати и именовати поступке
људи који су прожети љубављу
према природи, људима и Богу
• уочити у којој мери је напредовао
и савладао градиво Православног
катихизиса 1. разреда основне
школе
Афективн и аспект :
• развијати жељу да се брине о
биљкама и животињама и
целокупној природи

• Разне приче о које
говоре о служењу
човека човеку
• Човекова брига за
очување природе,
биљака и
животиња
• Прича Свети
Герасим и лав
Јордан
• Приче и слике о
кућним
љубимцима

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
1. Српски језик и књижевност
2. Свет око нас
3. Ликовна култура
4. Музичка култура
5. Народна традиција
6. Грађанско васпитање

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

~ 92 ~

Фонд часова по наставним предметима у II разреду основног образовања и васпитања
Ред.
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање

Укупно : А
Ред. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
број
1.
Верска настава
2.
Грађанско васпитање
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.

Чувари природе
Народна традиција
Од играчке до рачунара
Укупно : Б
Укупно : А+Б

Ред.
број
1.
2.
3.
4.

1
1

36
36

1
1
1
2
22

36
36
36
72
792

В.ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Настава у природи
Укупно : А+Б+В

Ред.
Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
број
1
Час одељењског старешине
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне
2
активности
3

ДРУГИ
РАЗРЕД
Нед. Год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

Екскурзија (излет )
Укупно : А+Б+В+Г ( без наставе у природи и екскурзија )

Напомена: планирана је реализација наставе у периоду мај/јун 2019.

22
792
1
36
7-10 дана
23
828

1

36

1

36

1-3 дана
годишње
900

СВРХА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:
−

−

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 економским, друштвеном и културном
животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног,
хуманог и толерантног друштва;
уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности
и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;
развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских
заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање
понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за
живот у демократски уређеном друштву;
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање
индивидуалне одговорности.

ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
Наставна тема

обрада

Број часова
систем.
вежбање
/
утврђив.

провере

Укупно по
теми

1.

ЈЕЗИК

29

23

2

5

59

2.

КЊИЖЕВНОСТ

52

24

7

1

84

3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

5

28

2

2

37

Укупно

86

75

11

8

180

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет српски језик реализоваће се у току
месеца јануара и маја, у оквиру планираних провера, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У
току шк.године, на часовима утврђивања, вежбања и ситематизације градива радиће се на остваривању
истих.
***ЈАНУАР – СТАНДАРДИ: Језик и Језичка култура
***МАЈ – СТАНДАРДИ: све наставне теме
*** може доћи до промене, разлог: темпо напредовања
МАТЕМАТИКА
Наставна тема

обрада

Број часова
вежбање/ сис темат.
утврђив.

провере

Укупно
по теми

1.

ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЛИЦИ ( ТЕЛА И
ФИГУРЕ)

8

7

2

1

18

2.

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100

17

17

5

3

42

20

26

2

2

50

20

30

4

2

56

4

5

4

1

14

3.
4.
5.

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 МНОЖЕЊЕ
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 ДЕЉЕЊЕ
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

УКУПНО
69
95
17
9
180
Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет математику реализоваће се у току
месеца јануара и јуна, у оквиру планираних провера, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У
току шк.године, на часовима утврђивања, вежбања и ситематизације градива радиће се на остваривању
истих.
***ЈАНУАР – СТАНДАРДИ: Геометријска тела и фигуре, Природни бројеви до 100, Множење
***ЈУН – СТАНДАРДИ: све наставне теме
*** може доћи до промене, разлог: темпо напредовања

СВЕТ ОКО НАС
Наставна тема
1.
2.
3.
4.

обрада

Број часова
утврђив.
систем.

провере

Укупно по
теми

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ

8

5

1

1

15

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

6

4

1

1

12

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ

9

6

1

1

17

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

16

8

2

2

28

39

23

5

5

72

Укупно

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет свет око нас реализоваће се у току
месеца јуна, у оквиру планиране провере, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У току
шк.године, на часовима утврђивања и ситематизације градива радиће се на остваривању истих.
***ЈУН – СТАНДАРДИ: све наставне теме
*** може доћи до промене, разлог: темпо напредовања

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Број часова
обрада
вежбање.

Наставна теме
1. КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ

Укупно по
теми

4

2

6

2

2

4

4

2

6

4

2

6

5. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ

2

2

4

6. ЗАМИШЉАЊА

4

2

6

7. КОНТРАСТ

8

4

12

8. ИНДИВИДУАЛНО КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД (ПАКОВАЊЕ)

4

2

6

9. ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ

10

6

16

10 . АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР

4

2

6

46

26

72

2. ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА
(СВЕТЛОСТ)
3. ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА
(КЛУАЖ)
4. ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА
ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ)

Укупно

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставна тема

обрада

Број часова
утврђив /

систем.

Укупно по
теми

1.
2.
3.

провере

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
(певање по слуху и свирање)

14

10

/

24

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

3

5

/

8

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

/

4

/

4

17

19

/

36

Укупно

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
бр.
наст.
теме
1.

Број часова

Наставна тема
обучавање

увежбав.

провере

Укупно по
теми

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ

4

10

2

16

2.

СКАКАЊЕ И ПРЕСКАКАЊЕ

7

3

1

11

3.

ВЕЖБЕ УПОРОМ РУКАМА

/

3

/

3

4.
6.

БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ
ВИШЕЊА И ПЕЊАЊА
ВЕЖБЕ НА ТЛУ

2
1
4

4
1
10

1
/
1

7
2
15

7.

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ

5

6

/

11

8.

ВЕЖБЕ РЕКВИЗИТИМА

5

8

2

15

9.

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ

3

2

2

7

10.

ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ШТАФЕТНЕ ИГРЕ

4

17

/

21

35

64

9

108

5.

Укупно

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Наставне теме

Укупно по
теми

1.

САРАДЊИ СА ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА

2

2.

САМОПОШТОВАЊА И УВАЖАВАЊА ДРУГИХ

3

3.

ЗАШТИТА СОПСТВЕНИХ ОСЕЋАЊА И ПОТРЕБА , ПОШТОВАЊЕ ОСЕЋАЊА И ПОТРЕБА
ДРУГИХ

7

4.

КОМУНИКАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ,
НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА

4

5.

НЕНАСИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈА И РЕШАВАЊЕ СУКОБА

4

6.

НЕПОСРЕДНО ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ; РАЗВОЈ ШКОЛЕ ПО МЕРИ ДЕТЕТА

4

7.

ДЕЧЈА ПРАВА

6

8.

ОСНОВНЕ ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ

4

9.

ЕВАЛУАЦИЈА

2
УКУПНО

36

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Број часова
обрада
утврђив /
систем.

Наставна тема

Укупно по
теми

1.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

3

/

3

2.

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ

4

6

10

3.

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5

5

10

4.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА
ЗДРАВЉА

7

6

13

19

17

36

УКУПНО

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Наставна тема

Број часова
обрада
утврђив /
систем.

Укупно по
теми

1.

Биљке

5

7

12

2.

Кућа

13

11

24

18

18

36

УКУПНО

ТЕМАТСКА СТРУКТУРА , СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ

ЈЕЗИK

Циљ 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 српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима
српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и
писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника
и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи
(доживљајног, усмереног, истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање
књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и
часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања;
навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање
начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења
(позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима
српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;

-

навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка,
рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других
моралних вредности;
развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

Оперативни задаци:
- овладавање техником читања и писања на оба писма;
- савладавање просте реченице (појам, главни делови);
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње,
ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике);
- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање,причање,
описивање, извештавање);
- постепено упознавање методологије израде писменог састава.

Садржаји
програма

Књижевност :
- лирика
- епика
- драма

Број
часова

84

Активности у Основни
образовнооблици
васпитном
извођења
раду
програма

Циљеви и
програма

- слушање
-читање
текстова
- уочавање и
тумачење
садржајних
целина у
тексту,
ликова,
порука…
- рецитовање
- драматиз.

- увежбавање и усавршавање
гласног читања (правилног,
логичког и изражајног) и читања у
себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког)
- оспособљавање за самостално
читање,доживљавање,разумевање,
тумачење и вредновање књижевно
уметничких дела разних жанрова
- упознавање,читање и тумачење
популарних иинформативних
текстова из илустрованих
енциклопедија и часописа за децу
-развијање потребе за
књигом,способности да се њоме
самостално служи

- фронтал.
- индивид.
- групни
- рад у пару

задаци

садржаја

Корелација

СЈ (Језичка
култура),
МК (Извођење
музике,
Слушање
музике)
СОН ( Жива и
нежива
природа),

Језик
- граматика
- правопис

Језичка
култура

59

37

-активно
слушање
- састављање
и
примењивањ
е знања о
реченици
-уочавање
језичких
појмова у
тексту
-писање по
диктату
- посматрање
- упоређив. и
манипулисањ
е сликама
-активно
учествује у
причању
-описује на
основу онога
што је видео,
осетио,
доживео
- пише састав

- фронтал.
- индивид.
- групни
- рад у пару

- фронтал.
- индивид.
- групни
- рад у пару

- основно описмењавање ученика
на темељима ортографских и
ортоепских стандарда књижевног
језика
- упознавање језичких појава и
појмова, овладавање нормативном
граматиком и стилким
могућностима српског језика

- развијање способности за
правилно, течно, економично и
уверљиво, усмено и писмено
изражавање;богаћење
речника,језичког и стилског израза
- оспособљавање за успешно
служење књижевним језиком у
различитим видовима његове
усмене и писмене употребе и у
различитим комуникативним
ситуацијама
( улога говорника, слушаоца,
саговорника )

СЈ (Језичка
култура),
М (Бројни низ,
Мерење и
Мере) СОН (
Жива и нежива
природа),

СЈ
(Књижевност ),
МК (Извођење
музике,
Слушање
музике), ПД
(Моја
домовина),
Ликовна култура
(Линија,
површина,)

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 Основни програмски захтеви у настави српског језика остварују се у концентричним круговима и
континуираним низовима изучавајући језичке садржаје поступно и селективно;
 Поступност је обезбеђена избором и распоредом наставних садржаја, а ниво програмског захтева је
описно формулисање (запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, употреба,
информативно);
 Селективност се остварује избором и распоредом најосновнијих језичких законитости чије тумачење се
заснива на њиховој функцији у комуникацији;
 У настави граматике примењиваће се следећи поступци:
- подсицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;
- сузбијање имитаторских склоности на битним својствима и стилским функцијама језичких појава;
- заснивање тежишта наставе на битним својствима и стилским функцијама језичких појава;
- уважавање ситуационе условљености језичких појава;
- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;
- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;
- коришћење уметничких доживљаја као подстицај за учење матерњег језика;
- систематска и осмишљена вежбања з говору и пасању;
- ефикасно превазилажење нивоа препознавања језичких појава;
- неговање примењеног знања и умења;
- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;
- остваривање континуитета у систему правописних, стилских вежбања;
- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;
- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава;
- коришћење прикладних илустрација;










Основни поступци у остваривању програма из књижњвности чине читање, туачење текста и изражајно
исказивање напамет наученог текста, ова знања и умњћа имају функционалну улогу у свим наставним
областима и у функцији су даљег усавршавања техника читања
(гласно, изражајно, тихо или у себи, односно усмерено, истраживачко, продуктивно, аналитичко,
информативно читање и сл.);
Текст метода је у функцији савладавања брзог читања у себи с разумевање,, доприноси да ученици читају
флексибилно, усклађују брзину са циљем читања и карактеристикама текста
Изражајно казивање је у функцији развоја говорне културе ученика користе се вежбе изражајног
казивања „очи у очи“ и логичко усвајање текста, никако механичко;
При тумачењу текста ученике подстицати на изношење ставова и судова о књижевном делу на основу
чињеница из текста и на тај начин се подстиче изражавачки дух и критички став ученика, активна улога
ученика у проучавању књижевног дела;
Обрада одговарајућих текстова ученици усвајају књижевне појмове (родољубива песма) као и
функционални ( узрок, услов, порука, особина и сл.);
Основни поступак при реализацији области језичке културе чине разне језичке игра, вежбе, описивања
писмених радова, аутодиктат, препричавање и причање.

СРПСКИ ЈЕЗИК- Лист а об разовн их ст ан д ард а
ТЕМЕ
Г
О
В
О
Р
Н
А

К
У
Л
Т
У
Р
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1CJ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га;
пажљиво слуша своје саговорнике
1CJ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1CJ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења" или „скандирања"
1CJ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана
текста и издвај ања значај них делова или занимљивих детаља
1CJ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање

ОСНОВНИ НИВО
В
Е
Ш
Т
И
Н
А
Ч
И
Т
А
Њ
А

И

П
И
С
А

Р 1CJ.1.2.1. влада основном техником
А читања ћириличког и латиничког текста
З 1CJ.1.2.2. одговара на једноставна
У
М питања у вези са текстом, проналазећи
Е информације експлицитно исказане у
В једној реченици, пасусу, или у
А
Њ једноставној табели (ко, шта, где, када,
А колико и сл.)
1CJ.1.2.3. препознаје да ли је тражена
П
Р информација, која може да буде
О исказана на
Ч различите начине (синонимија,
И
парафраза), садржана у тексту
Т
А 1CJ.1.2.4. познаје и користи основне
Н делове текста и књиге (наслов, пасус,
О
име аутора; садржај, речник)
Г
издваја речи које су му непознате

И
З
Р
А
Ж
А
В
А
Њ
Е

1CJ.1.3.1. пише писаним словима
ћирилице
1CJ.1.3.2. уме да се потпише
1CJ.1.3.3. почиње реченицу великим
словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1CJ.2.2.1. чита текст природно, поштујући
интонацију реченице/стиха; уме да
одреди на ком месту у тексту је пауза,
место логичког акцента; који део текста
треба прочитати брже, а који спорије
1CJ.2.2.2. изводи једноставне закључке у
вези са текстом, анализирајући и
обједињујући информације исказане у
различитим деловима текста (у
различитим реченицама, пасусима,
пољима табеле)
1CJ.2.2.3. раздваја битне од небитних
информација; одређује след догађаја у
тексту
1CJ.2.2.4. успоставља везу између
информација исказаних у линеарном и
нелинеарном тексту (нпр. проналази
део/детаљ који је приказан на
илустрацији, у табели, или на дијаграму)
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма
(ћирилицу и латиницу)
1 СЈ.2.3.2. употребљава велико слово
приликом писања имена држава и места
и њихових становника; користи
наводнике при навођењу туђих речи;

1CJ.3.2.1. изводи сложеније
закључке на основу текста,
обједињујући информације
из различитих делова дужег
текста
1CJ.3.2.7. објашњава и
вреднује догађаје и
поступке ликова у тексту
(нпр. објашњава зашто је
лик поступио на одређен
начин, или вреднује крај
приче у односу на своја
предвиђања током читања
текста, или износи свој став
о догађајима из текста)

1CJ.3.3.1. пише јасним,
потпуним, добро
обликованим реченицама;
користи разноврсне
синтаксичке конструкције,
укључујући и сложене

Н

1CJ.1.3.4. употребљава велико слово
приликом писања личних имена,
назива места (једночланих), назива
школе
1CJ.1.3.5. пише кратким потпуним
реченицама једноставне структуре

О
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А
Т
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А

К
Њ
И
Ж
Е
В
Н
О
С
Т

И
Л
Е
К
С
И
К
О
Л
О
Г
И
Ј
А

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи
(именице, заменице, придеве, бројеве
и глаголе)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по
комуникативној функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и
одричне)

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

правилно пише присвојне придеве (-ов/ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише
гласове ћ, ч, ђ, ц; правилно пише
сугласник ј у интервокалској позицији;
правилно пише речцу ли и речцу не;
употребљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним
реченицама; варира језички израз (ред
речи у реченици, типове реченица,
дужину реченице...)
1CJ.2.4.1. одређује врсте речи (именице,
заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1CJ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски
предикат
1CJ.2.4.6. одређује врсте реченица по
комуникативној функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и
одричне)

1CJ.3.3.5. користи богат
фонд речи (у односу на
узраст)
1CJ.3.3.6. издваја пасусе

1CJ.2.5.2. одређује фолклорне форме
(кратке народне умотворине - пословице,
загонетке, брзалице)
1CJ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу
у лирској песми
1CJ.2.5.4. одређује карактеристичне
особине, осећања, изглед и поступке
ликова; и односе међу ликовима у
књижевноуметничком тексту
1CJ.2.5.5. уочава везе међу догађајима
(нпр. одређује редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту)

1СЈ.3.5.1. тумачи особине,
понашање и поступке
ликова позивајући се на
текст

1СЈ.3.4.1. именује врсте и
подврсте речи (властите и
заједничке именице;
описне, присвојне и
градивне придеве; личне
заменице; основне и редне
бројеве; глаголе)

Форма провере образовних стандарда:
-усмено испитивање
-решавање задатака у радној свесци
-писмена провера
-говорне вежбе
Динамика провере образовних стандарда:
-Динамика провере стандарда ће се одвијати континуирано током реализације свих наставних тема

МАТЕМАТИКА Циљ и задаци
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су
потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности,
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике јесу:
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним
појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и
укључивање у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног
мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и
изучавању природних појава;
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом
и усменом облику;
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и
основне законе тих операција;
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и
политехничком васпитању и образовању;
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- савладају сабирање и одузимање до 100;
- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења;
- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива);
- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца;
- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма);
- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења рачунских
операција;
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде
вредност израза са две операције;
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим
примерима сабирања и одузимања;
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом
(на основу веза између компонената операције);
- схвате појам половине;
- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија;

- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец).

Садржаји
програма

Природни
бројеви до
100
(сабирање,
одузимање,
множење,
дељење)

Геометријски
облици

Мерење и
мере

Активности
у
Број
образовночасова
васпитном раду

148

- сабирање и
одузимање до 100
- множење и
дељење
- меморисање
- примењивање
стечених знања
- решавање
проблема
- запажање
- уочавање

18

- упоређивање
- мерење
-прављење
модела
-примена
стечених
знања
- посматрање

14

- упоређивање
- мерење
- рачунање
-примена
стечених
знања

Основни
облици
извођења
програма

Циљеви
и
задаци
садржаја програма

- савладавање основних
операција с природним
бројевима као и
демонстративна основних знакова тих
операција
- интерактивна
- упознају употребу
- истраживачка
слова као ознаку за
- илустративна
непознати број
- метод игре
- умеју да решавају
- аналитичкотекстуалне задатке са
синтетички
једном и две рачунске
- учење путем
операције, као
открића
иједначине са једном
операцијом
- упознају најважније
равне и просторне
геометријске фигуре и
њихове узајамне
- фронтални
односе
- индивидуални
- уочавају и стичу
- групни
спретност у цртању
- рад у пару
праве, дужи, кривих и
- практичан рад
изломљених линија
- уочавају и цртају
правоугаоник и квадрат
на квадратној мрежи
- упознају и примењују
мере за дужину и време
- оспособити ученике за
- фронтални
- индивидуални прецизност у мерењу
- решавају ситуације из
- групни
свакодневног живота
- рад у пару
- практичан рад

Корелација

М ( Мерење и
мере ),
СЈ (Језичка
култура ,
СОН (Кретање у
простору и
времену,
Људска
делатност)

М ( Скуп
природних
бројева, мерење
и мере) СЈ
(Језичка култура
СОН (Кретање у
простору и
времену,
Људска
делатнос)
М ( Скуп
природних
бројева,
Мерење и мере)
СЈ (Језичка
култура) СОН
(Кретање у
простору и
времену)

Начин остваривања програма
Природни бројеви до 100
Поступно упознавање бројева природног низа и броја нула. Блок бројева до 100 формира се као збирови
десетица и јединица, операција сабирања и одузмања, као и множења и дељења за једноцифрене бројеве су
блок који представља природну целину. Упознавање својства операција повећава ефикасност, олакшава усвајање
талице сабирања и множења, као и формирање других рачунских умења. Својства операција се усвајају кроз
етапе: припремна вежбања, операције на одговарајућем примеру, формулисање, примена у одређивању
вредности израза и начину разумевања, запис својства помоћу слова (операције се врше усмено уз записивање
одговарајућих израза и једнакости).
Сигурности и спретност усменог и писменог рачунања омогућиће се кроз довољан број вежбања.
Разумевање значења рачунских операција у конкретним задацима и свесно одлучивање о њеној примени
претвара технику рачунања у стварно знање. Бројевне изразе увежбати упоредо са рачунским
операцијама.Текстуално записане задатке приказивати бројевним изразом и затим их читати. На овај начин
ученици ће схватати значај заграде и редослед рачунских операција.
Почеци формирања метематичког језика ( основни симболи, изрази и
формуле)
Слово, у својству математичког знака замењује разне симболе ( течка, квадратић, црта) и наступа
у својству симбола променљиве. Ученици прво одређују најпростије изразе ( а+2, б-3, а+б, а-б) а касније
постепено упознају сложене. Решавање једначина повезано је са вршењем одговарајућих рачунских операција и
њиховом међусобном повезаности.
Идеја функције прожима све програмске садржаје. Пресликавање, таблица, дијаграм омогућују уочавање
зависности између података.
Текстулани задаци се користе као садржај за разна вежбања при чему представљају средства
повезивања наставе математике са животом. У процесу решавања ученици изграђују практична умења и навике
и доприносе математичком и општем развитку. За сваку нову операцију прво се уводе прости задаци који ће да
открију смисао те операције а затим се уводе задаци при чијем се решавању открива нови смисао операција
(одређивање збира
– задаци повезани са појмовима сабирања и множења) а на крају се разматрају прости задаци у којима
откривамо узајамне везе између директних и обратних операција ( одређивање непознате компоненте).
Сложене задатке решавати поступно – прво са две операције ( у другом разреду) а касније са три или више
операција. Решење задатка ученик записује у виду бројевног израза и уочавају да се истом операцијом
могу решавати задаци са различитим конкретним саржајем. Анализирати услове задатака при записивању
бројевног израза и састављање плана за његово решавање ( операција, бројева, редоследа којим се извршава).
Задатке најрационалније решавати, уз употребу дијаграма, шема и других средстава приказивања. Важно је да
ученици процењују резултат и проверавају тачност самог резултата. Развијати навику самосталног
проверавања, брзину рачунања која доводи до тачности решења.
Геометријски
садржаји
Упознавање основних геометијских појмова и најпростијих геометријских фигура (тачка, дуж, линија) а
затим добијају представе о правугаонику, квадрату, коцки, квадру... и њиховим својствима. Кроз практичан рад
(експериментално) ученици упознају разноврсне моделе фигура и нека својства путем посматрања, цртања,
резања, упоређивања... Нека својства се откривају и расуђивањем.

Мерење
и
мере
Упознавањем метарског система, коришћењем очигледних средстава при мерењу предмета из околине
и процењивање одока. Претварање јединица у мање и веће јединице показати и увежбавати кроз задатке у
којима није заступљен велики број разних јединица.
Домаћи
задаци
Утврђивање, понављање пређеног градива и усавршавање математичког знања, умења и навика. Задаци
су слични онима који су рађени на часу али задавати и друге обавезне задатке, где би ученици користили књигу,
мотивисали своје знање. Оспособљавати их за самостални рад, за учвршћивање знања и проверавати их и
вредновати. Усмена испитивања, краћи контролни ра, коментарисана провера, увид у свеске су начини за
проверавање домаћих задатака који ће омогућивати и њихово вредновање.

МАТЕМАТИКА – Листа образовних стандарда
ТЕМЕ
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ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1MA.1.1.1. зна да прочита и запише дати
број, уме да упореди бројеве по величини и
да прикаже број на датој бројевној
полуправој

1MA.2.1.1. уме да примени својства
природних бројева (паран, непаран,
највећи, најмањи, претходни, следећи
број) и разуме декадни бројни систем

1МА.3.1.1. уме да
примени својства
природних бројева у
решавању проблемских

1MA.1.1.2. рачуна вредност бројевног
израза са највише две операције сабирања
и одузимања у оквиру прве хиљаде
1MA.1.1.3. множи и дели без остатка
(троцифрене бројеве једноцифреним) у
оквиру прве хиљаде
1MA.1.1.4. уме да на основу текста правилно
постави израз са једном рачунском
операцијом
1MA.1.1.5. уме да решава једноставне
једначине у оквиру прве хиљаде

1MA.2.1.2. уме да одреди десетицу,
стотину и хиљаду најближу датом
броју
1MA.2.1.3. сабира и одузима, рачуна
вредност израза
1MA.2.1.4. рачуна вредност израза с
највише две операције
1MA.2.1.5. уме да решава једначине

задатака
1МА.3.1.2. зна својства
операција сабирања и
одузимања и уме да их
примени.
1МА.3.1.3. уме да
израчуна бројевну
вредност израза са
више операција,
поштујући приоритет

1MA.1.2.1. уме да именује геометријске
објекте у равни (квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа
и угао) и уочава међусобне односе два
геометријска објекта у равни (паралелност,
нормалност, припадност)
1MA.1.2.2. зна јединице за мерење дужине
и њихове односе
1MA.1.2.3. користи поступак мерења дужине
објекта, приказаног на слици, при чему је
дата мерна јединица
1MA.1.3.1. уме да прочита и формално
запише разломак — ( n < 10) и препозна
његов n графички приказ

1MA.2.2.2. претвара јединице за
мерење дужине

1MA.2.3.1. уме да препозна разломак
— (b < 1 0 , a < b ) када је графички
приказан на фигури подељеној на b
делова

/

/

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

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

1 MA.2.4.1. уме да изрази одређену
суму новца преко различитих апоена и
рачуна са новцем у сложенијим
ситуацијама
1MA.2.4.2. зна јединице за време
(секунда, минут, сат, дан, месец,
година) и уме да претвара веће у мање
и пореди временске интервале у
једноставним ситуацијама

/

Форма провере образовних стандарда:
-решавање задатака у Радној свесци
-писмена провера
-усмено испитивање
Динамика провере образовних
стандарда:
-Динамика провере стандарда ће се одвијати континуирано током реализације свих наставних тема
СВЕТ ОКО НАС Циљ и задаци
Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Свет око нас је да усвајањем знања, умења и
вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају
и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем света
код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се граде основе за
систем појмова из области природе, друштва и културе.
Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију
способности за одговоран живот у њему.
Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су:
- развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове
повезаности;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;
- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и
дограђивања;
- развијање еколошке свести.

Садржаји
програма

Где човек
живи

Људска
делатност

Активности
у Основни облици
Број
образовноизвођења
часова
васпитном раду
програма
- дијалошка,
- посматрање
монолошка
- описивање
- амбијентална
- сакупљање
- радионичарска
- истраживање
- процењивање
експериментална
15
- аналитичко експериментисање синтетичка

17

- посматрање
- процењивање
- играње
експериментисање
-уочавање
- закључивање

- партиципативне
- решавање
проблем
ситуација
- дијалошка,
монолошка
- демонстративна
- интерактивна
- кооперативна
- амбијентална

Циљеви и задаци садржаја
програма
- сналажење у насељу
- познавање улоге људи у
различитим групама
- правилно понашање у
групи
- познавати и придржавати
се основних правила у
саобраћају

- - описивање и
симулирање неких појава и
моделовање једноставних
објеката у свом окружењу
- подстицање и развијање
истраживачких активности
код деце
- описивање продуката
људског рада и стварања
развијање основних
научних појмова из
природних наука
- развијање радозналости,
интересовања и
способности за активно

Корелација
СОН ( Људска
делатност ), М
( Мерење и
мере,),
СЈ (Језичка
култура ,
Књижевност),
МК( Извођење
и Слушање
музике),
ЛК (Линија,
површина),

М (Мерење и
мере)
СЈ (Језичка
култура,
Књижевност) ,
),

Кретање у
простору и
времену

Жива и
нежива
природа

12

28

упознавање окружења
- развијање еколошке
свести
- подстицање дечјих
интересовања,питања,идеја
и одговора у вези са
појавама,процесима и
ситуцијама у окружењу
- сналазити се у времену
-сналазити се у простору

- дијалошка
- кооперативна
- радионичарска
- играње
- проблемска
истраживачки
метод
учење путем
открића
- дијалошка,
- развијање одговорног
- посматрање
монолшка
односа према окружењу
- описивање
- илустративна
као и интересовања и
- демонстративна спремности за његово
- процењивање
- кооперативна
очување
- упоређивање
- слободно исказивање
- интерактивна
својих запажања
експериментисање - амбијентална
- схватање значаја
- истраживање
повезаности живе и неживе
-анализирање
природе
- сакупљање
-уочавање заједничких и
- илустовање
раѕличитих особина живих
- стварање
бића
-оспособљавање ученика
да препознају и разумеју
сопствена осећања и
потребе и њихову
међусобну повезаност,
- да штите и остварују своје
потребе на начин који не
угрожава друге
- посматрање
- уочавање
- мерење
- играње
- закључивање

СЈ (Језичка
култура и
Књижевност ),
ЛК (Линија,
површина),),
МК( Извођење
и Слушање
музике)

),
СЈ (Језичка
култура и
Књижевност ),
МК( Извођење
и Слушање
музике)

Начин остваривања програма
У наставном процесу пролази се од неститематизованих искуствених сазнања детета и иде се ка општим,
научно заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и културе
Основна интенција наставе предмета Свет око нас није само на усвајање програмских садржаја већ на
подстицању развојних потенцијала детета, практичне вештине, ставова, вредности.
Васпитна комбинација образовања реализује се и спроводи прeко одабраних садржаја и активности, који
превазилазе оквире предмета и разреда, залазе у све области које се обрађују у оквиру првог циклуса
образовања и надаље, а односе се на стицање умења, навика, вештина, ставова из области: екологија,
демократичност, здравље, технологија.
Усвајањем садржаја програма, омогућује надограђивање знања, умења, вештина, ставова, изградња појмова
из области природе и друштва, коришћење различитих извора знања, функционална писменост као основа за
даље учење.
Коришћење садржаја унутар предмета, ако и оне на нивоу разреда ( предметом, разредом, међупредметом,
међуразредом, све наставне и ваннаставне облике рада, активности у школи и изван ње).

У процесу учења омогућити ученицима избор различитих активности и садржаја ради постизања жељених
циљева ангажовањем како појединих чула тако и више чула паралелно, тако да дете испробава своје
могућности, да кроз активности покаже способност у практичној примени усвојених знања.
Проблемско структуирање садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активности деце заснивају
се на: истраживачким активностима деце засновани на чулном сазнању, стеченим практиковањем кроз
експерименте у активностима, као и у свакодневном животу и спонтаној игри.
Активности ученика у оквиру предмета Свет око нас су: посматрање, описивање, преоцењивање, груписање,
праћење, бележење, практиковање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, играње,
постиже се кроз непоседну истраживачку активност деце и ненаметњив подстицај и подршка наставника.

СВЕТ ОКО НАС – Листа образовних стандарда
ТЕМ
Е

ОСНОВНИ НИВО
1ПД.1.1.1.
прави разлику
између природ и производа
људског рода
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини
живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке
карактеристике живих бића
1ПД.1.1.4. уме да класификује
жива бића према једном од
следећих критеријума: изгледу,
начину исхране, кретања и
размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује
делове тела живих бића
1ПД.1.1.6. разликуј е станишта
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1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе
и неживе природе на очигледним
примерима
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике
између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.4. зна улогу основних
делова живих бића
1ПД.2.1.5. разуме повезаност
услова живота и живих бића у
станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну
зависност живих бића у животној
заједници

1ПД.1.2.3. разликује повољно и
неповољно деловање човека по
очување природе

1 ПД.2.2.3. зна основне мере
заштите живе и неживе природе
као природних ресурса

1ПД. 1.3.1. зна основна свој ства
воде, ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.4. зна основна својства
материјала: тврдоћа, еластичност,
густина, растворљивост,
провидност, намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства
материјала одређују њихову
употребу и препознаје
примере у свом окружењу

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства
воде и ваздуха: агрегатно стање и
кретање
1ПД.2.3.3. разликује материјале
који су добри проводници топлоте и
електрицитета од оних који то нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и
електрична проводљивост
материјала одређују њихову
употребу и препознаје примере у
свом окружењу

1ПД.1.4.1. уме да препозна
кретање тела у различитим
П појавама
О
И Р 1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се
О
људи оријентишу у простору: лева
Ј
С
Е
Т и десна страна, стране света,
Т
О адреса, карактеристични објекти
А
Р 1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење
Ц
у времена: дан, недеља, месец,
И

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела
зависи од силе која на њега делује,
врсте подлоге и облика тела
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће
праволинијски
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене
улице и објекте на плану насеља
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СРЕДЊИ НИВО

И

У

НАПРЕДНИ НИВО
1ПД.3.1.1. разуме
повезаност живе и неживе
природе на мање
очигледним примерима
1ПД.3.1.2. разуме
функционалну повезаност
различитих делова тела
живих бића

1ПД.3.3.1. разуме како
загревање и хлађење воде
и ваздуха утичу на појаве у
природи
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година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене
информације са часовника и
календара
1ПД.1.5.2. зна основна правила
понашања у породици, школи и
насељу
1ПД. 1.5.3. зна кој е људске
делатности постој е и њихову
улогу
1ПД.1.5.4. зна који су главни
извори опасности по здравље и
живот људи и основне мере
заштите
1ПД. 1.6.1. зна основне облике
рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове
насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.5. зна основне
информације о начину живота
људи у прошлости

1ПД.2.5.2. зна која су права и
обавезе чланова у различитим
друштвеним групама

1ПД.3.5.2. разуме да се
права и обавезе чланова
друштвених група
међусобно допуњују

1ПД.2.6.1. препознаје и именује
облике рељефа и површинских
вода у свом месту и у околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике
рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3. разуме повезаност
природно-географских фактора рељефа, вода, климе -и делатности
људи
1 ПД.2.6.5. уочава сличности и
разлике између начина живота
некад и сад

Форма провере образовних стандарда:
-писмена провера
-решавање задатака у Радној свесци
-усмено испитивање
Динамика провере образовних стандарда
-Динамика провере стандарда ће се одвијати континуирано током реализације свих наставних тема

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ и задаци
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково
стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог
наставног предмета.
-

Задаци:
настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина,
светлина, боја, положаја облика у природи;
да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно
мишљење;
стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;

-

стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства
ликовно-визуелног изражавања;
развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном
изражавању коришћењем примерених техника и средстава;
развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;
развијати сензибилитет за лепо писање;
развијати моторичке способности ученика.
Оперативни задаци:

-

-

ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског
сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање, покрет у композицији,
орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и
ликовне поруке као могућност споразумевања;
увођење ученика у различите могућности комуникација;
стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те
активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине.

Садржаји
програма

Кретање
облика у
простору

Дејство
светлости на
карактер
облика
(светлост)

Амбијентсценски
простор

Број
часова

Активности
образовноваспитном
раду

у

6

- - цртање
- прављење
- процењивање

4

- - посматрање
- уочавање
- закључивање
- цртање
- бојење
- процењивање

6

- посматрање
- уочавање
- прављење
- процењивање

Основни
облици
извођења
програма
- дијалошка
демонстративна
- кооперативна
- метод
самосталног и
групног рада
- дијалошка
- хеуристичка
демонстративна
- кооперативна
- метод
самосталног и
групног рада
- дијалошка
демонстративна
- кооперативна
- хеуристичка
- илустративна
- метод
самосталног и
групног рада

Циљеви
и
задаци
садржаја програма

Корелација

- опажање и схватање
кретања у простору
- опажање облика у
кретању
- развијање стваралачке
имагинације

ЛК (Замишљање),
СОН (Сусрет са
природом ),
МК( Извођење и
Слушање музике)

- стицање искуства о
дејству светлости на
карактер облика
- упознају и уочавају
појаву светлости и сенке
која их прати

СЈ (Језичка култура)
,
СОН ( Кретање у
простору и
времену)

- ликовно учење у
формирању сценског
израза
- безбедно и примерено
користе алатке и
материјал за ликовно
изражавање

МК (Извођење и
Слушање музике) СЈ
(Језичка култура)
,
СОН ( Кретање у
простору и
времену)

Лепо писање са
калиграфијом

Контраст

Знаци и
симболи

Једнобојна
композиција
употребних
предмета

Замишљања

Преобликовање
предмета
њиховим
спајањем
(везивање )

Индивидуално
коришћење
различ.
материјала за
рад
(
паковање )

- развијати навику лепог
писања
- дијалошка
- развијати осетљивост
демонстративна за лепо писање (
- кооперативна ћирилична и латинична
палеографија)
- стицање искуства о
- дијалошка
контрасту облика,
карактеру облика,
демонстративна
коришћењу материјала
- кооперативна
за рад
- метод
- адекватно и активно
самосталног и
учествује у презентацији
групнограда
радова
- дијалошка
- стицање искуства о
демонстративна
визуелним знаковима
- кооперативна
- развијање маштовитог
- метод
и стваралачког рада
самосталног и
групног рада
- дијалошка
демонстративна
- уочавање једнобојног
- кооперативна
и вишебојног кроз
- хеуристичка
практичну активност
- метод
самосталног
рада

ЛК (Знаци и
симболи)
МК( Извођење и
Слушање музике)

16

- - писање
- упоређивање
- процењивање

12

- уочавање
- прављење
- креирање
- анализирање
- процењивање

4

- Посматрање
- уочавање
- цртање
- прављење
- процењивање
- креирање

6

- прикупљање
- прављење
- бојење
- сликање
- процењивање

6

- размишљање
- разговарање
- цртање
- цртање
- сликање
- креирање
- процењивање

- дијалошка
- кооперативна
- хеуристичка
- метод
самосталног и
групног рада

- ликовно изражавање
доживљаја из искуства,
непосредног окружења
као и из маште

6

- спајање
- везивање
- прављење
преобликовање
- трагање
- процењивање

- дијалошка
- хеуристичка
- кооперативна
- метод
самосталног и
групног рада

- стицање искуства о
компоновању и
рекомпоновању
- безбедно и правилно
коришћење алатки и
материјала за ликовно
изражавање

СОН( Људска
делатност)
МК( Извођење и
Слушање музике)

- опажање
- тумачење
- креирање
- цртање

- дијалошка
- хеуристичка
- кооперативна
- метод
самосталног и
групног рада

- коришћење
различитих ликовних и
неликовних материјала

СОН( Људска
делатност)
МК( Извођење и
Слушање музике)

6

МК (Извођење и
Слушање музике)

ЛК (Лепо писање са
калиграфијом),
СЈ (Језичка култура
и Књижевност)

СОН( Људска
делатност)
МК( Извођење и
Слушање музике)

МК (Извођење и
Слушање музике)

Начин остваривања програма
1
2
3

4

Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу могућности да испољи креативност,
да проналази одговарајуће облике, методе и средства за реализацију.
Обавезно је водити разговор о предвиђеним садржајима и тако стварати услов за рад.
Наставник не би требало да каже тему већ да ученик сам долази до закључка
Наставник треба да приђе током решавања задатака, да води разговор да би ученик дошао
до решења

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ и задаци
Циљ
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога
и других народа.
Задаци
- неговање способности извођења музике (певање/свирање);
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање
музичких порука;
- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике);
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
- развијање критичког мишљења;
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- певају песме по слуху;
- слушају вредна дела уметничке и народне музике;
- изводе дечје, народне и уметничке игре;
- свирају на дечјим музичким инструментима;
- усвајају основе музичке писмености

Наставна тема

Извођење
музике певањем
и свирањем

Број
часова

24

Активности у
образовно васпитном
раду
- слушање
- певање
- илустровање
- закључивање

Основне методе и
начини рада у току
реализације
програма
- аудитивна
- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна
- метод

Циљеви и задаци
садржаја програма
- неговање способности
извођења музике ( певање-свирање =
- извођење народних и
уметничких дечјих игара

Корелација
СЈ ( Језичка
култура и
Књижевност)

драматизације
- учење путем
открића

Слушање музике

Музичко
стваралаштво

8

4

- слушање
- изражавање
- закључивање
- истраживање
- уочавање

- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна
- аудитивна
- истраживачка
- метод
драматизације
- учење путем
открића

- изражавање
- истраживање
- креирање

- кооперативна
- истраживачка
- дијалошка
- демонстративна
- метод
драматизације
- учење путем
открића

- развијање критичког
мишљења ( исказивање
осећања у музици која се
изводи и слуша )
- стицање навике
слушања
музике,подстицање
доживљаја и
оспособљавање за
разумевање музичких
порука
- развијање
интересовања, музичке
осетљивости
и креативности

ЛК
(Замишљање),
СОН (Сусрет са
природом ),

СЈ ( Језичка
култура и
Књижевност)
СОН (Сусрет са
природом ),

Начин остваривања програма
1
2
3

Развијање љубави према музичкој уметности, оплемењује и потпомаже свестрани развој
Развија способност изражавања звучним средствима
Упознавање музичке културе остварује се кроз:
-певање и свирање ( по слуху)
-слушање музике
-активности у музичком стваралаштву

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са
осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,
афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања јесу:
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности;
- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитнообразовног подручја;
- формирање морално-вољних квалитета личности;
- 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 средине.
Оперативни задаци:

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим
условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним
могућностима и ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање";
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.

Наставна тема

Ходање и
трчање

Скакање и
прескакање

Вежбе упором
рукама

Бацање и
хватање

Број
часова

Активности у
образовно васпитном раду

Основне методе и
начини рада у току
реализације
програма

16

- дискусија
- ходање, трчање
- вежбање
- поређење
- анализирање
- објашњавање
- такмичење

11

- дискусија
- ходање
- трчање
- вежбање
- порежење
- анализирање
- објашњавање
- такмичење

- дијалошки,
монолошки
- демонстрација
- практично
вежбање
- метод имитације

- вежбање
- разговор
- анализирање
- поређење

- дијалошки,
монолошки
- демонстрација
- практично
вежбање

3

7

- самосталан и
инте- рактиван
рад (парови,тројке,групе,т
им)
- вежбање
- такмичење

- дијалошки,
монолошки
- демонстрација
- практично
вежбање

- практично
вежбање
- демонстрација
- дијалошки,
монолошки
- метод имитације

Циљеви и задаци
садржаја програма
- разликује правилно
од неправилног
држања тела
- развијање и
усавршавање
моторичких
способности
- умења, знања и
навике користе у
свакодневним
условима живота и
рада
- развијање
координације,
гипкости, равнотеже и
експлозивне снаге
- умења, знања и
навике користе у
свакодневним
условима живота и
рада
- развијање и
усавршавање
моторичких
способности
- разликује правилно
од неправилног
држања тела
- изводи покрет у
задатом смеру
- вешто изводи
једноставне форме
природног кретања

Корелација
ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)

ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)

ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)

ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)

Вишења и
пењања

Вежбе на тлу

Вежбе
равнотеже

Вежбе
реквизитима

Ритмичке
вежбе и
народни
плесови

Елементарне и
штафетне игре

2

15

11

- вежбање
- разговор
- анализирање
- поређење
- самосталан и
инте- рактиван
рад (парови,тројке,групе,т
им)
- вежбање
- вежбање
- разговор
- анализирање
- поређење

15

- вежбање
- анализирање
- поређење
-класификација

7

- вежбање
- анализирање
- поређење
-класификација

21

- вежбање
- анализирање
- поређење
- трчање
- скакање
- такмичење

- практично
вежбање
- демонстрација
- дијалошки,
монолошки
- демонстрација
- практично
вежбање
- дијалошки,
монолошки
-аналитичкосинтетичка
- практично
вежбање
- демонстрација
- дијалошки,
монолошки
- дијалошка,
монолошка
- практично
вежбање
- демонстрација
-аналитичко синтетички
- дијалошка,
монолошка
- практично
вежбање
- демонстрација
- практично
вежбање
- демонстрација
-аналитичко синтетички

- вешто изводи
једноставне форме
природног кретања
- слуша упутства и
изводи покрет у
задатом смеру
- вешто изводи
једноставне вежбе
- слуша упутства и
поштује договорена
правила
- умења, знања и
навике користе у
свакодневним
условима живота и
рада
- вешто изводи задате
вежбе са реквизитима
- развијање и
усавршавање
моторичких
способности
- усклађује
једноставне и задате
покрете уз музику
- правилно изводи
основне кораке
народних плесова
- познаје правила
елементарних игара и
придржава их се
- стварање услова за
социјално
прилагођавање
ученика на колективан
живот и рад

ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)
ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)

ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)
ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)
МК (Извођење
музике)
ФВ (Вежбе на тлу)
СЈ ( Књижевност)
МК (Извођење
музике)
ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и мере)
СЈ ( Језичка култура)

Начин остваривања програма
1

Програм физичког васпитања остварује се на јединству наставних, ванчасовних и
ваншколских организованих облика рада (излет, крос, шетња, настава у природи, такмичење,
слободне активности, приредбе, јавни наступу),
2 Оперативни задаци се остварују са обзиром на пол и узраст ученика,
3 Програм се остварује кроз следеће етапе: утврђивање стања, одређивање радних
задатака за појединце и групе ученика, утврђивање средстава и метода за остваривање
радних задатака,остваривање васпитних задатака, праћење и вредновање ефеката рада,
оцењивање,
4 Поштовање индивидуалних разлика ученика кроз усмерење на оне програмске садржаје у
часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада који одговарају индивидуалним
интересовањима и могућностима,
5 Обезбеђење корективно – педагошког рада у сарадњи са здравственом установом за ученике
ослабљеног здравља, смањених физичких и функционалних способности, лошег држања тела и
телесних деформитета,
6 Програмски садржаји односе се на вежбе и моторичке активности које чине основ за стицање
трајних навика за вежбање ( природни облици кретања, вежбе обликовања, атлетика, вежбе на
тлу и са справама, гимнастика, игре),
7 Теоријско образовање усклађивати са нивоом интелектуалне зрелости и знања које су ученици
стекли у другим наставним предметима
8 Развијање физичких способности, стицањем разноврсних знања и умења ученици се
оспособљавају за задовољавање индивидуалне потребе и склоности, за коришћење физичког
вежбања у свакодневном животу.

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
ЦИЉ наставe здравствeног васпитања јeстe да учeници овладају основним знањима, вeштинама, ставовима и
врeдностима из области здравствeног васпитања, кроз учeњe засновано на искуству.
Учeњe садржаја здравствeног васпитања подразумeва прeвођeњe онога што знамо о здрављу у жeљeни начин
понашања, уз прeпознавањe правих животних врeдности и подстицањe оптималног развоја личности.
ЗАДАЦИ наставe здравствeног васпитања у другом разреду су:
- усвајањe информација и формирањe прeдставe о здрављу и најважнијим факторима који доприносe очувању и
унапрeђивању здравља;
- формирањe културe обeдовања и упознавањe са послeдицама нeправилнe исхранe;
- усвојeна знања одржавања личнe хигијeнe прeточити у практична умeња, стално примeнљива;
- формирањe ставова о значају физичкe активности и боравка у природи;
- развијањe свeсти о потрeби да има усклађeн днeвни ритам: одмора, спавања, учeња и игрe примeрeн узрасту уз
асистeнцију одраслих;
- уочавањe ситуацијe у којима можe да сe поврeди и избeгавањe истих;
- развијањe самопоштовања и самопоуздања у циљу лакшeг прилагођавања и сналажeња у нeпознатим
ситуацијама;
- формирањe жeљe и спрeмности да помогну вршњацима у свакој ситуацији;
- прeпознавањe знакова умора и замора и потрeба за њиховим отклањањeм;
- прeвeнција употрeбe психоактивних супстанци: дувана и алкохола.
Редн
и
број

1.

Наставна тема

Шта сe догађа у мом
тeлу

Укупан
бр.
часова

6

Циљеви учења

- усвајањe информација и
формирањe прeдставe о здрављу
и најважнијим факторима који
доприносe очувању и
унапрeђивању здравља;
- формирањe културe обeдовања
и упознавањe са послeдицама
нeправилнe исхранe;
- прeпознавањe знакова умора и
замора и потрeба за њиховим
отклањањeм;

Форма провере
циљева
учења

Праћење
активности
ученика на часу

Динамика
провере
циљева
учења

Праћење
активности
ученика на часу

Праћење
активности
ученика на часу

2.

Ја и мојe здрављe

10

3.

Днeвни ритам

4

4.

Лична хигијeна

4

5.

Исхрана

6

6.

Прeвeнција
злоупотрeбe
алкохола и дувана

4

- прeвeнција употрeбe
психоактивних супстанци:
дувана и алкохола.

Праћење
активности
ученика на часу

2

- формирањe жeљe и спрeмности
да помогну вршњацима у свакој
ситуацији;
- уочавањe ситуацијe у којима
можe да сe поврeди и избeгавањe
истих;

Праћење
активности
ученика на часу

7.

Занeмаривањe и
злостављањe дeцe
УКУПНО

36

Праћење
активности
ученика на часу

Праћење
активности
ученика на часу

Динамика провере циљева учења ће се одвијати континуирано током реализације
свих наставних тема

- уочавањe ситуацијe у којима
можe да сe поврeди и избeгавањe
истих;
- формирањe ставова о значају
физичкe активности и боравка у
природи;
- усвајањe информација и
формирањe прeдставe о здрављу
и најважнијим факторима који
доприносe очувању и
унапрeђивању здравља;
- формирањe ставова о значају
физичкe активности и боравка у
природи;
- развијањe свeсти о потрeби да
има усклађeн днeвни ритам:
одмора, спавања, учeња и игрe
примeрeн узрасту уз асистeнцију
одраслих;
- усвојeна знања одржавања
личнe хигијeнe прeточити у
практична умeња, стално
примeнљива;
- формирањe културe обeдовања
и упознавањe са послeдицама
нeправилнe исхранe;

Садржај
програма

Шта сe догађа у
мом тeлу

Ја и мојe здрављe

Број
часова

6

10

Активности
ученика у
образовноваспитном
раду
- прате
садашње и
претходно
стање - развој,
постају старији,
зрелији
- прате
промене на
свом телу:
кретање хране
у телу функцију
појединих
унутрашњих
органа
- разумеју своје
и туђе
физиолошке
потрбе
- практично
примењују
фичке
активности за
очување
здравља
- свесно говоре
о чиниоцима
који
нарушавају
здравље
- цртају и
упознају се са
симболима
опасних
материја
- упознају са
могућим
ситуацијама
које могу
довести до
нарушавања

Активности
наставника у
образовноваспитном раду

- утиче на усвајање
навика од значаја
за свакодневни
живот
- прати рад ученика
и указује на грешке
- организује игре са
различитим
облицима ходања
и трчања

-организује и
објашњава рад
-утиче на стварање
моторне и мисаоне
активности
-прати напредак
усвајањазнања и
вештина
-прилагођава рад
индивидуалним
способностима

Основни
облици
извођења
програма

- фронтални
индивидуалн
и
- групни
- рад у пару
диференцира
ни

- фронтални
индивидуалн
и
- групни
- рад у пару

Циљеви и задаци садржаја
програма

- усвајањe информација и
формирањe прeдставe о
здрављу и најважнијим
факторима који доприносe
очувању и унапрeђивању
здравља; формирањe културe
обeдовања и упознавањe са
послeдицама нeправилнe
исхранe; прeпознавањe
знакова умора и замора и
потрeба за њиховим
отклањањeм;

- уочавањe ситуацијe у којима
можe да сe поврeди и
избeгавањe истих; формирањe
ставова о значају физичкe
активности и боравка у
природи;

Днeвни ритам

Лична хигијeна

Исхрана

Прeвeнција
злоупотрeбe
алкохола и дувана

4

- упоређују
ситуацијекоје
утичу на
здравље кроз 4
годишња доба
- раде
динамичке и
пасивне вежбе
кретања
- схватају зашто
је телу
потребан одмор
и сан

4

- примењују
практично
личну хигијену
- схватају
неопходност
личне хигијене
- раде
корелацију са
осталим
наставним
предметима

6

- израђују
јеловнике,
праве плакате
здраве хране
-праве разлику
између
нездраве и
здраве исхране

4

- праве разлику
између
корисних и
штетних
активности по
здравље
човека
- праве
изложбе
знакова
упозорења –
опасности по
здравље

-саветује ученике
- фронтални
да вежбе користе у слободно време
индивидуалн
- указивање на
и
- групни
здраве стилове
живота
- рад у пару
-подстиче
радозналост,
самосталност и
стваралачке идеје

-прати, помаже и
охрабрује рад
ученика
- указивање на
здраве стилове
живота

-објашњава и
демонстрира,
помаже
-организује
одељењска
такмичења
-прати рад и даје
препоруке за
напредак

-повећава
мотивисаност за
рад
-оспособљава
ученике за здрав
животи- указивање
на здраве стилове
живота

- фронтални
индивидуалн
и
- групни
- рад у пару

- фронтални
индивидуалн
и
- групни
- рад у пару

- фронтални
индивидуалн
и
- групни
- рад у пару

- усвајањe информација и
формирањe прeдставe о
здрављу и најважнијим
факторима који доприносe
очувању и унапрeђивању
здравља; формирањe ставова
о значају физичкe активности и
боравка у природи; развијањe
свeсти о потрeби да има
усклађeн днeвни ритам: одмора,
спавања, учeња и игрe примeрeн
узрасту уз асистeнцију одраслих;

- усвојeна знања одржавања
личнe хигијeнe прeточити у
практична умeња, стално
примeнљива;

- формирањe културe
обeдовања и упознавањe са
послeдицама нeправилнe
исхранe;

- прeвeнција употрeбe
психоактивних супстанци:
дувана и алкохола.

Занeмаривањe и
злостављањe
дeцe

2

- учествују у
радионицама
толеранције,
- поштују
различито
мишљење
-решавају
конфликтне,
- у слободно
говоре о
својим
осећањима

-подстиче
толерантну
комуникацију
-указује на
неопходност
ненасилне
комуникације
-подстиче емпатију
и гаји позитивну
климу у одељењу
-уважава различите
идејеи омогућава
развој критичког
мишљења
-прави корелацију
са другим
предметим
а

- фронтални
индивидуалн
и
- групни
- рад у пару

- формирањe жeљe и
спрeмности да помогну
вршњацима у свакој ситуацији;
уочавањe ситуацијe у
којима можe да сe
поврeди и избeгавањe
истих;

Начин остваривања програма:
Ниво обрадe наставних садржаја, у зависности од могућности и интeрeсовања учeника, учитeљ можe
организовати тако да сe сваки учeник упозна са основним појмовима о здрављу и поступно уводи у здрав начин
живљeња. Примeном принципа поступности - од лакшeг ка тeжeм, у другом разрeду сe проширују знања како по
обиму, тако и по сложeности садржаја. Подстицањeм мисаонe активности и примeном мeтода анализe и синтeзe,
постижe сe логичан начин размишљања и виши сазнајни ниво. У рeализацији програма пратити развојни пут
учeника водeћи рачуна о индивидуалним карактeристикама сваког понаособ, као и о социјалном миљeу у ком
учeник живи.
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА
школска 2018/2022.година / може да се мења у наредним годинама /
месец
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април

мај
јун

СРПСКИ ЈЕЗИК
1.н.(иницијални , провера
остварености стандарда) 2.н.
5.н.
3.н.
2.н.
4.н.
3.н.

МАТЕМАТИКА
3.н.(иницијални, провера
остварености стандарда)
5.н.
3.н.
3.н.
2.н.

ПРИРОДА И ДРУШТВО
4.н.(иницијални, провера
остварености стандарда)
3.н.
2.н.
4.н.

2.н.

2.н.
2.н.

5.н.

4.н.
1.н.

4.н.
2.н.

1.н.
1.н.

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА
СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

јануар 4.н.

јануар 2.н.

мај 4.н.

Јун 2.н.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

јун 1.н.

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА
Циљ и задаци
Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја личности и социјалног
сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану
активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности
неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и
сарадњу, која поштује себе и друге.
Задаци наставе "Грађанско васпитање-Сазнање о себи и другима" су:
- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
- подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других;
- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну
повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге;
- развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне
комуникације;
- оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком
посредовању;
- развијање креативног изражавања;
- оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да активно
доприносе развоју школе по мери детета;
- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом
остваривању;
- развијање и неговање основних људских вредности.

Наставна тема

Број
часова

Сарадњи са вршњацима и
одраслима

2

Самопоштовања и уважавања
других

3

Активности у
образовно васпитном раду

- разговара, црта,

Основне методе
и начини рада у
току реализације
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма
- подстицање групног
рада,договарања и
сарадње са вршњацима и
одраслима
- активно учествовање у
процесу васпитања
- подстицање
самосвести,самопоштова
ња и уважавања других
- развијати

Заштита сопствених осећања и
потреба , поштовање осећања и
потреба других

7

Комуникативне способности,
ненасилна комуникација

4

Ненасилне комуникација и
решавање сукоба

4

Непосредно друштвено
окружење; развој школе по мери
детета

4

Дечја права

6

Основне људске вредности

4

Евалуација

2

закључује, слуша,
игра се,
препознаје своја
осећања,
илуструје, вежба,
учествује у игри
асоцијација,
посматра,
проверава,
комуницира,
имитира,
изражава своја
мишљења и
искуства,
процењује,
презентује

самопоштовање и
- радионичарска
самопоуздање
- дијалошка
- оспособљавање ученика
- монолошка
да препознају и разумеју
- истраживачка
сопствена осећања и
- илустративна
потребе и њихову
- аналитичкомеђусобну повезаност,да
синтетичка
штите и остварују своје
- игра улога
потребе на начин који не
-демонстративна
угрожава друге
- технике
- развијање
опуштања
комуникативне
способности,невербалне
и вербалне
комуникације,вештина
ненасилне комуникације
- оспособљавање ученика
за примену вештина
ненасилне комуникације у
решавању сукоба и
вршњачком поседовању
- развијање креативног
изражавања
- оспособљавање ученика
да упознају непосредно
друштвено окружење и
сопствено место у њему и
да активно доприносе
развоју школе по мери
детета
- оспособљавање ученика
да упознају и уважавају
дечја права и да буду
способни да активно
учествују у њиховом
остваривању
- развијање и неговање
основних људских
вредности код ученика
- развијати способност
процењивања и
критичког мишљења о
свом раду
- упознати родитеље са
резултатима оствареног
програма

НАПОМЕНА: У току године су могуће корекције плана ради усклађивања тема часа грађанско васпитање са
часовина обавезних и изборних предмета за тематске дане, као и ради корелације са другим предметима, а у
складу са датумима који се обележавају.

Начин остваривања програма
1. Настава има задатак да у процесу васпитања формира позитивну слику о себи, да стекне самопоуздање,
да осете да се кроз процес размене са другим обогаћује своја личност.
2. Деца морају бити распоређена у круг да током размене виде један другог.
3. Оптимални број је од 10 – 13 ученика.
4. Настава се изводи по распореду наставних јединица.
5. Активности су распоређене да подстакну и одржавају интересовање и сазнање могућих ученика.

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Циљ
Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена
принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
Задаци:
- знати појам животна средина и њене елементе;
- препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини;
- стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;
- формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини;
- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;
- развијање основних елемената логичног и критичног мишљења.

Наставна тема

Животна средина

Број
часова

Активности у
образовно -васпитном
раду

Основне методе и
начини рада у току
реализације
програма

3

Природне појаве
и промене у
животној
средини

10

Загађивање
животне средине

10

Заштита животне
средине и
заштита здравља

13

-

описивање,
цртање,
игровне
активности,
огледи,
посматрање,
праћење,
истраживање,
сакупљање,
организовање
разних акција.

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна
- хеуристичка
-илустративна
- партиципативне
- решавање
проблем.ситуација
- дијалошка
- амбијентална
- аналитичка

Циљеви и задаци садржаја
програма
- разумевање појава везаних
за непосредну животну
околину;
- препознавање негативних
појава у човековом односу
према животној средини;
- уочавање узрочнопоследичних веза у животној
средини;
- уочавање узрочнопоследичних веза у животној
средини извођењем
једноставних огледа;
- васпитавање ученика да
чува и уређује простор у
коме живи и учи;
- развијање правилног става и
критичког мишљења.

НАПОМЕНА: У току године су могуће корекције плана ради усклађивања тема часа чувара природе са часовина
обавезних и изборних предмета за тематске дане, као и ради корелације са другим предметима, а у складу са
датумима који се обележавају.

Начин остваривања програма
1. Програм Чувара природе остварује се коришћењем приручника за II разред, стручне литературе,
интернета, запажања у окружењу;
2. Креативне активности истраживачког типа, кроз развијање радозналости са елементима критичког и
логичког мишљења;
3. Самостално трагање ученика за знањима према сопственим интересовањима и могућностима ван
учионица у непосредној околини;
4. Применом различитих метода подстицање и усмеривање интересовања и креативности ученика у
покушају самосталног објашњавања узорака и последице човековог дејства на природу;
5. Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне средине,
интедисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и
будуће генерације;
6. Циљ и задаци чувара природе ослањају се и развијају и међусобно допуњују са већ стеченим знањима из
обавезног предмета Свет око нас.

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
ФОНД ЧАСОВА: 36

1
2
3
4

-ЦИЉ: Усвајање знања о фолклорним празницима, биљкама и хлебовима
-ЗАДАЦИ:
познавање разлике између отвореног и затвореног простора (ливада – кућа)
познавање разлике између настањивог и ненастањивог простора
познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, варош, град)
елементарно познавање структуре традиционалне куће

Начин остваривања програма:

предмета

-Програм се остварује компаративном методом због сталне потребе да се традиција сопственог
народа стави у ужи и шири контекст (град – село, лето – зима)
-Интердисциплинарни приступ омогућује лакше савладавање нових и нопознатих чињеница
-Усавршавање наставе кроз истраживачки рад
-Стално укључивање родитеља, породице
-Активан додир са објектима материјалне природе
-Тумачење одређене обичајно – обредне праксе
-Читање фолклорних текстова рада стицања првих, елементарних знања о традицији и култури
- У савладавању декоративних елемената обичаја и обреда користити приступ у оквиру уметничких

Наставна тема

Број
часова

12

Активности у
образовно -васпитном
раду
упознавање
-разговор
-илустрација
-уочавање

Основне методе и
начини рада у току
реализације
програма
Групни
У пару
Индивидуални
Фронтални

Циљеви и задаци садржаја
програма
-упознају, истражују и
сакупљају биљке
-разликују поједине врсте
биљака

БИЉКЕ

КУЋА

24

-истраживање
-демонстрација
-откривање
-подстицање
-разликовање
-сакупљање
-бележење

дифиренцирана

-праве хербаријум – Чаробног
биља, Леквитих трава
-мотивисани да проширују
знања о појединим врстама
биљака (пишу краћи текст уз
биљку)
-повећање речника ученика –
усвајање нових речи
- -проширена и продубљена
знања о биљкама и њиховим
готовим производима.

-упознавање
-разговор
-упоређивање
-демонстрација
-реализовање
-илустрација
-истраживање
-бележење

-преноси
елементарна знања
и даје основ за
будућу наставу
-ангажује уч. На
истраживачком и
практичном раду
-оспособљава уч. Да
праве макете
објеката
-упућује на праћење
материјалне и
духовне традицијске
културе
-богати наставу
фолклорним
елементима
-планира и
организује друге
видове рада-посете
Изложбама,музеју,р
адионици или етноселу у околини

-упознају, упоређују и
откривају особености куће –
некада и сада
-упознају огњиште као центар
окупљања породице
-стекли знања о снабдевању
водом, животу у кући без
канализације и водовода
-сазнање о осветљењу –
развојни пут од ватре на
огњишту до струје
-упознају структуру куће –
сеоског дворишта
-сазнају начин органијације
живота на селу – поделе
послова
-сазнају о живом свету који је
везан за човека
-упознају материјалну
компоненту традицијске
културе путем додира
-тумаче обичајно – обредну
праксу
-стичу прва и елементарна
знања о традицији и култури
кроз фолклорне текстове

ДРУГИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО РАДА
Тематска структура
- ДОПУНСКА НАСТАВА -

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ и задаци допунске наставе српског језика су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању;
примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање
и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање
ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење,
логичко мишљење и повезивање.

Наставна тема
Књижевност
-лирика
-епика
-драма

Језик
-граматика
-правопис

Језичка култура

Број
часова

4

Активности у
образовно -васпитном
раду
- читање текстова
- учествовање у причи
и тексту

10

- састављање
реченица
- читање оба писма
-преписивање и
писање по диктату

4

- учествовање у
разговору
- одговарање и
постављање питања
- описивање
замишљених и
доживљених ситуација

Основне методе и
начини рада у
току реализације
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

-увежбавања и усавршавања
гласног читања и читањ ау
себи
- оспособљавање за
самостално читање и
разумевање

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- поступно и систематично
савладавање правописа и
граматике
- овладавање правописним и
граматичким правилима

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- развијање способности за
правилно усмено и посмено
изражавање
- оспособљавање за успешно
служење књижевним
језиком, смисленим
реченицама у различитим
животним ситуацијама

ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
Циљ и задаци допунске наставе математике су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању;
примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање
и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање
ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење,
логичко мишљење и повезивање.

Наставна тема

Природни бројеви до 100

Геометријски облици

Мерење и мере

Број
часова

Активности у
образовно васпитном
раду

Основне
методе и
начини рада
у току
реализације
програма
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- решавање
задатака
- постављање
питања
- објашњавање
- примена
стечених знања

3

- посматрање
-уочавање
-цртање
-примена
стечених знања

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

2

- упоређивање
-мерење
-претварање
-примена
стечених знања

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

Циљеви и задаци
садржаја програма

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- савладавање основних
операција
-решавање једноставнијих
текстуалних задатака
-развијање
способности
примене наученог
- упознавање основних
геометријских фигура и
њихових међусобних
односа
-развијање способности
примене наученог
- упознају и примењују
мере за дужину и време
-развијање способности
примене наученог

ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Разред: други
Фонд: 72 часа
Ци љ : Основни циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему
и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Циљеви и задаци програма образовања су:
-

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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се
темеље на начелима различитости и добробити за све;
развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном
друштву;
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

-

Циљ-Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да комуницира на основном нивоу страним језиком, у
усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.
Настава страног језика треба да :
-

-подстакне потребу за учењем страних језика,
-подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика,
-олакша разумевање других и различитих култура и традиција,
-стимулише машту,креативност и радозналост,
-подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.
Општи стандарди -Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог 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:
-препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,
-разуме вербални садржај уз помоћ невербалне комуникације,
-разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
-разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при говору и читању,
-даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,
-описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,
-репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.
Интеракција
Ученик треба да :
-реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,
-поставља једноставна питања,
-изражава допадање и недопадање,
-учествује у заједничким активностима на часу,
-поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.
Писмено изражавање
Ученик треба да :
-поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним текстом или визуелним
подстицајем,
-пише личне податке(име,презиме и адресу),
-прави спискове са разлишитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...),
-допуњава честитку.
Знања о језику
Ученик треба да:
-препознаје основне граматичке елементе,
-користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(нпр. Форме учтивости),
-разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активностима
Тематски/ глобални план са активностима, начинима извожења програма, корелацијом

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈ

1. ШКОЛА
-школски простор и
активности
-бројеви и боје
-изражавање
припадности

2. МОЈИ ДРУГОВИ И ЈА
-представљање себе и
особа из окружења
-упознавање и
поздрављање
-нове игре

3. ПОРОДИЦА, ДОМ
-ужа и шира
породица,суседи и
пријатељи
-кућа,делови
стана,намештај;двориште
-количина, величина и
локација
-предлози
-продавнице

БРОЈ
ЧАСОВА
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АКТИВНОСТИ
-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-игра улога,
-цртање по диктату.

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање.
-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату.

НАЧИНИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у
групи.

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор.

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-разумевање краћих
текстова и одговарање на
одговарајући начин,
-оспособљавање за
самостално комуницирање о
познатим темама,
-примена усвојених
структура.
-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-разумевање краћих
текстова и одговарање на
одговарајући начин,
-разумевање вербалних
садржаја уз помоћ
невербалне комуникације.
-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-правилно вербално и
невербално реаговање на
упутства и поставњена
питања,
-учествовање у
комуникацији,
-описивање, кратким
структурама, познате

КОРЕЛАЦИЈА

-Математика
-Српски језик
-Ликовна култура

-Грађанско
васпитање
-Српски језик
-Свет око нас

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање
-Математика
-Српски језик

4. ПРАЗНИЦИ
-годишња доба,
месеци, дани
-важни празници (Нова
година, Божић, Ускрс ...
распуст )
-обичаји
-честитање и адекватни
поклони

5. ХРАНА
-оброци, ужина
-избор хране и пића
-воће и поврће по
годишњим добима
-навике исхране у
Енглеској
-врсте прехрамбених
продавница
-понашање при
куповини
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-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-прављење илустрованог
материјала.

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење илустрованог
материјала.

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор.

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор.

ситуације,
-разумевање вербалних
садржаја уз помоћ
невербалне комуникације,
-репродуковање рецитација
и песама.
-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-разумевање краћих
текстова и одговарање на
одговарајући начин,
-разумевање вербалних
садржаја уз помоћ
невербалне комуникације,
-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-примена усвојених
структура,
-репродуковање рецитација
и песама.
-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-разумевање краћих
текстова и одговарање на
одговарајући начин,
-оспособљавање за
самостално комуницирање о
познатим темама,
-примена усвојених
структура,
-упознавање обичаја и
културе других народа.
-учествовање у
комуникацији.

-Свет око нас
-Српски језик

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање

6. ОДЕЋА
-одевни предмети по
годишњим добима,
-изражавање допадања
и недопадања
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7. БЛИСКО ОКРУЖЕЊЕ
-место и улица где
станујем,
-важне установе у
окружењу(град-oбјекти,
возила ,просторни
односи)

8. ДАЉЕ ОКРУЖЕЊЕ
-забавни парк,
активности
-зоолошки врт (називи
и начини кретања
животиња)
-понашање, обраћање,
питање
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-слушање,
-реаговање на команде
наставника,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату.

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење илустрованог
материјала.

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор.

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор.

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-демонстрација,
-мануалне активности,
-дијалог,
-игре,
-коперативна,
-певање,
-интерактивна,
-класирање и
-потпун физички
упоређивање,
одговор.
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење илустрованог

-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-разумевање краћих
текстова и одговарање на
одговарајући начин,
-оспособљавање за
комуницирање о познатим
темама,
-примена усвојених
структура у комуникацији.
-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-разумевање краћих
текстова и одговарање на
одговарајући начин,
-оспособљавање за
самостално комуницирање о
познатим темама,
-примена усвојених
структура,
-описивање окружења
кратким конструкцијама.
-усвајање новог и
понављање старог
вокабулара и једноставних
конструкција,
-разумевање краћих
текстова и одговарање на
одговарајући начин,
-оспособљавање за
самостално комуницирање о
познатим темама,
-примена усвојених
структура.

-Свет око нас
Српски језик

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање
-Српски језик

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање
Српски језик
-Физичко
васпитање

материјала.

Начин праћења оставривања програма, оствареност стандарда и исхода, вредновање: формативно- на сваком часу процењивати учешће у
активностима, ангажовање, однос према друговима, однос према обавезама, укљученост у рад у пару, групни рад, тимски рад, процена од стране
ученика наставног часа, ангажовања и знања других ученика и процена сопственог рада и напредовања
Сумативно-вежбе, усмени одговори, писмене провере

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Други

ТЕМА

ЦИЉ

I – УВОД

• упознавање ученика са
садржајима и начином
рада
• мотивисање ученика за
похађање часова верске
наставе

(наставне јединице)

1. Ми смо Црква –
уводни час

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
Когн итивн и аспект:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 2. разреда
основне школе;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем програма
и начином рада

• моћи да уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном разреду
школовања.
•
желети да активно учествује
на часовима верске наставе

• омогућити ученицима
разумевање Крштења
као уласка у Божју
породицу
2.Крштењем
постајемо чланови • омогућити ученицима да
разликују појмове:
Цркве
Црква, храм, Литургија
3.Црква – заједница
• указати ученицима да је
4.Храм – место
учешће у Литургији

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

Катихизација као литургијска
делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.

Афективн и аспект :

II – МОЈЕ МЕСТО
У ЦРКВИ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

• Икона Христовог
Крштења
• Библијска прича о
Ноју – Нојева
барка – брод
спасења
• Народна
приповетка
„Седам прутова“
• Слике различитих

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
В р ст е н аст аве
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (35 часова)

окупљања
заједнице
5. Литургија –
догађај Цркве
6.Заједница радости

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

засновано на слободи

• на елементарном нивоу моћи да
православних
опише зашто се подижу храмови
храмова
• моћи да уочи да је Литургија
(спољашњи и
догађај Цркве
унутрашњи
• знати да у Литургији учесвује
изглед)
само онај ко је крштен и ко то
• Новозаветно
жели
сведочанство о
Афективн и аспект :
Свадби царевог
• желети да посети храм и боље
сина (препричано
упозна основна обележја
и прилагођено)
православних храмова
Когн итивн и аспект:
• Садржаји који се
• ученицима пружити
• препознати и именовати основне
односе на разне
основно знање о
службе које постоје на Литургији
службе људи у
литургијским службама • знати да свако у Цркви има своју
свету
• омогућити ученицима да
службу
• Прича „Отац
уоче да Црква не може • уочити међусобну повезаност
управља бродом“
да постоји без свих
служби у Цркви
• Садржаји који се
служби
• уочити од коликог је значаја за
односе на службе у
• омогућити ученицима
неку заједницу окупљање свих
цркви(примери
да уоче да свако у
њених чланова
светитеља и
Цркви има своју
• уочити да је и он сам важан и
њихових служби
службу
посебан у животу Цркве
(епископи: Св.
• моћи да објасни службу Епископа у
Сава, Св.
Цркви
Никола...;Св. ава
• моћи да увиди сличност службе
Јустин;
Епископа са првосвештеником
Св.СерафимСаровс
Христом
ки; Св. архиђакон
• уочити да Eпископ предводи
Стефан, Св.ђакон
молитву Цркве
Авакум;народ: Св.
• моћи да објасни ко су монаси и шта
Петка, Св.
су манастири
Димитрије,
Афективн и аспект :
Св.Ђорђе)
• ученик ће бити подстакнут да
• Разне илустрације
размишља о својој служби у
епископа,
Цркви
свештеника, ђакона

• практична настава (1 час)
Мест о р еали заци је н аст аве
•

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

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

Ди д акти чк о мет оди чка уп ут
ст ва
за реали заци ју наст аве
•

•

•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим

• Слике са Литургије
• Слике монаха,
монахиња;
• Прича: „Велики
•
монаси најсличнији
анђелима“
• Манастири – извори
љубави и светлости
• Слике манастира

IV – ЖИВОТ У
ЦРКВИ – ЛЕПОТА
• ученицима пружити
ПРАЗНИКА
основно знање о
великим празницима
Цркве
12. Пресвета
Богородица – мајка • указати ученицима да се
празници прослављају
Христова
литургијски – на
13.Божић – Христос
заједничкој молитви
се роди!
• ученицима пружити
основно знање о важности
14. Богојављење –
личности Пресвете
Христос је Син
Богородице
Божји
15. Свети Сава и
Свети Симеон

Когн итивн и аспект:
• уочити разлог нaшег великог
поштовања према Богородици
• знати да је Богородица много
волела Бога и желела да му служи
и да много воли нас
• уочити да Богородицу сматрамо
светијом од свих светих
• знaти молитву Богородице Дјево
• усвојити текст и мелодију песме
„Витлејеме славни граде“
• знати да се приликом Крштења
Христовог, Бог открива као Света
Тројица
• знати да је Свети Сава наш први
Архиепископ
• знати ко је подигао манастир
Хиландар
Афективн и аспект :
• пожелети да радо учестује у
прослављању празника

• Богородичини
празници
• Молитва
„Богородице Дјево“
• Рођење Христово
Прича „ Мали
Данило сведок
Христовог рођења“
• Божићна песма:
„Витлејеме славни
граде“

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

Песме Св. Владике
Николаја: Брижни
син (о Св. Сави и

•

• Пресвета
Богородица –
Ваведење и
Благовести

• Крштење Христово
• Казивање о Светом
Сави и Светом
Симеону

употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.
Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

•

У остваривању савремене
наставе наставе наставник је
извор знања, креатор,
организатор и координатор
ученичких активности у
наставном процесу.

•

Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

Е валуац и ја наст аве
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на

Св. Симеону) и
Хиландар
V – ТРПЕЗА
ГОСПОДЊА
16. Литургија наш
дар Богу
17. Литургијски
предмети
18. Причешће храна за живот
вечни
19. Слава у мојој
породици

VI – СВЕТА
ЛИТУРГИЈА –
ПРОСЛАВА
ВАСКРСЕЊА
20. Христос је са
нама у Литургији
21. Причешће у мом
животу
22.Празнујемо
Васкрсење

пружити
ученицима
неопходно знање
да у Литургији свет
приносимо Богу
• омогућити ученицима
основ за разумевање да
се кроз Причешће
остварује наша
заједница са Богом
• ученицима пружити
основно знање о
предметима који се
користе на Литургији
• упознати ученике са
основним елементима
славе и њеном везом са
Литургијом
•

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

Когн итивн и аспект:
•моћи да увиди и каже зашто
приносимо дарове природе Богу
• уочити да су дарови које
приносимо Богу, свет у малом
• моћи на елементарном нивоу да
препозна и именује литургијске
предмете
• уочити да је заједничка трпеза
израз љубави
• знати да је Литургија заједничка
трпеза око које се окупљају
чланови Цркве
•моћи да уочи разлику између
Светог Причешћа и друге хране
• уочити сличности елемената
Литургије и славе
Афективн и аспект :
• код ученика ће се развити жеља да
учествује у Литургији
Когн итивн и аспект:
• препознати значај празновања
Васкрса
• проширити своја знања о
Христовом Васкрсењу
• уочити да је Христово Васкрсење
изузетан догађај у који је
укључена читава природа
• знати да је Христос увек са нама
Афективн и аспект :
• исказати свој доживљај Христовог
Васкрсења кроз самостални
креативни израз

• Прича о
Литургијским
даровима: вину и
хлебу
• Слике литургијских
предмета:Путир,
кашичица, дискос,
звездица,
кадионица...
• Слике славе

два начина:
•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова

Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:
•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

Ок ви рн и бр ој часова п о т
емама
Увод – 1
Моје место у Цркви – 6
• Причешће, храна
љубави – прича из
књиге «Мали
анђео», Невена
Витошевић
• „Корица хлеба“ (Из
житија Св.
Онуфрија)
• „ Божије старање“(о
томе како је у
сиромашном
манастиру аве
Теодосија понестало

Литургијске службе – 6
Живот у Цркви – лепота празника –
6
Трпеза Господња – 5
Света Литургија – прослава
Васкрсења – 5
Икона – прозор у вечност - 5
•

Евалуација – 1+1

Христово
23. Христово
Васкрсење – наше
васкрсење

VII
ИКОНА - ПРОЗОР
У ВЕЧНОСТ
24.Православни
храм
25. Икона - прозор у
Царство Божје

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

26. Буди и ти
иконописац
27. Царство Божје у
светима

Когн итивн и аспект:
• знати да наброји основне делове
храма
• уочити да је унутрашњост храмова
уређена за служење Литургије
• знати да објасни ко су светитељи
• испричати ко су и шта су све
чинили светитељи које славимо
• уочити да постоје светитељи и у
данашње време
• сазнати о неким светитељима
новијег доба
Афективн и аспект :
•
бити подстакнут на поштовање и
правилан однос према храму и
иконама
• бити подстакнут да воли природу
и друге људе
• бити подстакнут да у свим људима
види пријатеље Божје

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
1.Српски језик и књижевност
2.Свет око нас
3.Ликовна култура
4.Музичка култура
5.Народна традиција
6. Грађанско васпитање

хлеба и вина, а ава се
уздао у Божју помоћ.
И Бог се постарао да
монаси добију све
што је потребно за
причешће)
• основни делови
храма
• иконе Господа,
Богородице,
празника, светитеља
• прилагођена и
препричана житија
светих

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА
ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Д Р УШТВЕН Е И
КУЛТУР Н Е
А КТИ ВН ОС ТИ :
Активности поводом
обележавања: Дан
планете Земље, Дан
воде, Дан борбе против
пушења, Дан заштите
животне средине
Посете:
- позоришту
- музеју
- учествовање у
активностима поводом
школских празника и
прослава: Дан школе,
Савиндан

Активности у
Број
образовно часова
васпитном раду
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- израда паноа
- посете
- изложбе
- учешће на
конкурсима
- цртање
- писање
- посете
културним
установама
- јавни наступи
- припрема за
такмичење
рецитатора

Основне методе и
начини рада у току
реализације
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

- метода
практичних
радова
- текстуална
- кооперативна
- метода писаних
радова
- демонстративна
- текстуална
- стваралачка
- игра улога

- Сарадња са локалном
заједницом
- Развијање свести о здравом
начину живота
- Развијање опште културе
- Развијање и подстицање
стваралачке активности
- Развијање маште,
оригиналности,смисла за лепо
- Развијање креативности,
стваралачког рада

ТЕХН И Ч КЕ
А КТИ ВН ОС ТИ :
- уређење школског
простора
- Израда честитки
поводом значајних
датума
ХУМА Н И ТА Р Н Е
А КТИ ВН ОС ТИ
- Акције поводом Дечје
недеље
- Јесењи и пролећни
крос
- Сарадња са Црвеним
крстом
- Помоћ болесном другу
- Помоћ старим
особама
С П ОР ТС КЕ А КТИ ВН
ОС ТИ
Организовање
спортских такмичења
- одељенска

5

- чишћење
- купљење
папирића
- сечење,
лепљење,
цртање,
сликање

5

- прикупљање
новца,
Школског
прибора,
играчака…
- припреме за
крос
- посете

- демонстративна
- кооперативна
- дијалошка

10

- игра
- различити
облици
кретног
изражавања

- демонстративна
- кооперативна
- дијалошка
- практично
вежбање

- метода
практичних
радова
- демонстративна
- стваралачка

- Развијање креативности,
стваралачког рада, уредности,
прецизности, изграђивање личних
критичких ставова према загађењу
животне средине

- Развијање хуманог односа
- Поштовање разлика и
разумевање туђих потреба
- Развијање такмичарског духа
- Поштовање разлика и уважавање
својих и туђих потреба

- Развијање такмичарског духа
- Развијање моторике спретности,
физичких способности

ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ЦИЉ:

Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и
ваннаставних активности из Школскиг програма, у климатски погодном месту; повезивање теоријског са
практичним , путем непосредног посматрања у природи, уочавања и закључивања; утицање на побољшање
здравља ученика и на укупни физички, психо - социо - емотивни развој личности; развијање еколошке свести и
подстиче на лични и колективни ангажман.
ЗАДАЦИ:
- Побољшање здравља, физичких способности, здравствених и хигијенских навика код ученика;
- Осамостаљивање ученика у реализацији различитих активности;
- Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у природи ;
- Упознавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно - последничних односа у конкретним
природним и друштвеним условима;
- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
- Развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским
потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих
стилова живота;
- Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
- Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;
- Повезивање теоретских знања са практичним активностима у амбијенталном окружењу;
- Социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу.

У зависности од слободних термина у одмаралишту, Настава у природи ће се реализовати у временском периоду
мај – јун 2019. године. Предложена дестинација је Врњачка бања.
Стуктура делатности образовно-васпитног процеса наставе у природи :
1. Настава:
- обавезна
- изборна
2. Ваннаставне активности:
- Посете (културно-сазнајног карактера)
- Рекреативно-забавне активности
Начин извођења предвиђених садражаја усклађен је са Школским програмом од првог до четвртог разреда:
1.Настава ће се одвијати у амбијенталним условима, кроз посете (културно-сазнајног карактера) и
рекреативно забавне активности. Ученици ће примењивати стечена знања кроз разне форме активног и
амбијенталног учења; стицаће знања кроз посматрање , уочавање, откривање, упоређивање, истраживање. У
новим условима биће подстакнуто њихово самостално језичко уобличавања прикупљених података и њихово
презентовање, као и стицање знања на принципу очигледности, систематичности, поступности, практичности.
Начин извођења предвиђених садражаја усклађен је са Школским програмом за други разред:
1. Часови обавезних и изборних предмета ће се одвијати по распореду прилагођеним условима рада
наставе у природи. У току боравка на рекреативној настави одређени наставни садражаји биће реализовани у
оквиру практичног и стваралачког рада у току излета и посета, као и за време спортских и културно-забавних
активности.
2.Излети, посете и шетње биће организовани свакодневно уз договор са стручним сарадником
одмаралишта и у току њих ће се реализовати различити задаци. Напомена ( планирани излети зависиће од
временски услова )
3.Друштвене и друге активности биће организоване сваке вечери, а у оквиру њих организоваће се : квизови
знања, надметања у рецитовању, плесу, песми, шали, имитацијама,...
4.Спортске активности ће се свакодневно организовати и почињаће јутарњом гимнастиком, настављаће се
различитим теренским и спортским играма ( штафетне игре, такмичарске игре лоптом, турнир у фудбалу, између
две и четири ватре, надвлачење конопца).

ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА
У случају недовољног броја изјашњених ученика за реализацију наставе у природи, могуће је реализовати излет
мај – јун 2019.)
ЦИЉ:
Циљ организовања излета јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из
Школског програма; упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима;
упознавање са животом људи са ових простора; упознавање са структуром традиционалне куће и животом у њој,
као и са појавама и односима у природној и друштвеној средини повезивање теоријског са практичним,
уочавање неких облика рељефа; утицање на укупни физички, психо-социо-емотивни развој личности; развијање
еколошке свести и подстицање на лични и колективни ангажман.
ЗАДАЦИ:
- Познавање различитих облика становања;
- Упознавање са структуром традиционалне куће и животом у њој;

-

Уочавање неких облика рељефа (брдо, планина, висораван, река );
Непосредно стицање знања о коришћењу материјала при стварању ликовно-визуелног рада;
Проучавање објеката и културно - историјских споменика ;
Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
Развијање позитивног односа према културним и естетским вредностима;
Обилазак станишта биљака и животиња;
Подстицање испољавање позитивних емоционалних доживљаја;
Побољшање здравља, физичких способности, здравствених и хигијенских навика код ученика;
Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у природи ;
Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
Развијање поштовања према националним, културним и естетским вредностима;
Повезивање теоретских знања са практичним активностима у амбијенталном окружењу;
Социјализација ученика и стицање искуства.

активности/теме
Анализа наставног плана и програма за други разред и усвајање истог
Израда распореда часова и плана писмених провера
Договор о реализацији угледних часова и предавања - стручно
усавршавање
Договор о једнодневном излету или настави у природи
Договор о изради иницијалних тестова
Договор о садржају првог родитељског састанка ( календар, план и
програм, настава у природи, избор за Савет родитеља...)
Израда оперативног плана рада за септембар

октобар

септембар

месе
ц

август

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА - ДРУГИ РАЗРЕД
ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНА

Сарадња са родитељима ( родитељски састанци, индивидуални
разговори, ''отворена врата'' )
Припрема за реализацију наставе у природи или излета (анкетирање
ученика)
Усаглашавање критеријума оцењивања
Договор о обележавању Дечје недеље
Израда оперативног плана рада за октобар

Реализација активности у оквиру Дечје недеље
Договор о начину провере стандарда постигнућа ( сј, м, сон )
Организација недеље спорта
Израда оперативног плана рада за новембар

начин
реализације
дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање,
подела
задужења
дискусија,
анализа,
договор,
израда,
планирање,
извештавање,
евидентирање
,
анкетирање
родитеља
дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање
,
планирање

носиоци
реализациј
е

новембар

Анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за
побољшање успеха
Израда оперативног плана рада за децембар
Припреме за прославу Дана школе

децембар

Учешће у прослави Дана школе
Израда тестова ( провера стандарда постигнућа сј и м )
Израда оперативног плана рада за јануар

март

фебруар

јануар

месе
ц

активности/теме

дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање
,
планирање
дискусија,
анализа,
договор,
разговор,
израда,
извештавање,
евидентирање
,
планирање

начин
реализације

дискусија,
Упознавање са постигнутим успехом и владањем ученика на крају првог анализа,
полугодишта и предлози мера за побољшање успеха и владања и осврт договор,
разговор,
на оставреност образовних стандарда
израда,
Припрема и учешће у прослави школске славе - Савиндана
извештавање,
Израда оперативног плана за фебруар
евидентирање,
Договор о садржају трећег родитељског састанка
планирање,
дискусија,
договор,
Сарадња са родитељима
израда,
Израда оперативног плана рада за март
планирање,
разговор
дискусија,
анализа,
договор,
Припрема за учешће у недељи спорта
разговор,
Израда оперативног плана рада за април
израда,
извештавање,
евидентирање,
планирање

носиоци
реализације

април

мај
јун

дискусија,
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и мере за анализа,
побољшање успеха и владања и осврт на оствареност образовних договор,
стандарда
разговор,
Договор о садржају четвртог родитељског састанка
израда,
Израда оперативног плана рада за мај
извештавање,
евидентирање,
планирање
разговор,
израда,анализа
Израда оперативног плана рада за јун
договор,
Припрема за реализацију наставе у природи или излета
дискусија,
Договор о садржају петог родитељског састанка
извештавање,
евидентирање,
планирање
дискусија,
Упознавање са постигнутим успехом и владањем ученика на крају другог
разговор,
полугодишта
извештавање,
Анализа рада ОВ и избор руководиоца ОВ за школску 2017/2018. годину
евидентирање,
Анализа стручног усавршавања чланова ОВ
израда,
Договор о изради школског програма рада за трећи разред шк.
упознавање са
2017/2018. године
препорученим
Извештај о реализацији наставе у природи или излета
садржајима

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

~ 150 ~

Фонд часова по наставним предметима у III разреду основног образовања
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Укупно : А

Ред.
број
1
2

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
Нед.
Год.
5
180
72
2
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава
Грађанско васпитање

1
1

36
36

1
2
22

36
72
792

22
1
23

792
36
828

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1

Ред.
број
1
2
3
Ред.
број

Чувари природе

Укупно : Б
Укупно : А+Б

В.ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад

Укупно : А+Б+В

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1

Час одељ. старешине

1

36

2

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

1

36

3

Настава у природи

7-10 дана
УКУПНО

Планирана је реализација наставе у природи – време: април – јун 2019.

900

СВРХА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:

−

−

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 економским, друштвеном и културном
животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног,
хуманог и толерантног друштва;
уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности
и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;
развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских
заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање
понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за
живот у демократски уређеном друштву;
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање
индивидуалне одговорности.

ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
бр. наст.
теме

Наставна тема

Број часова
вежбање/
системат.
утврђив.

обрада

провере

Укупно по
теми

1.

ЈЕЗИК

29

16

4

6

55

2.

КЊИЖЕВНОСТ

54

37

1

1

93

3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

7

22

1

2

32

90

75

6

9

180

Укупно

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет српски језик реализоваће се у току
месеца јануара и маја, у оквиру планираних провера, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У
току шк.године, на часовима утврђивања, вежбања и ситематизације градива радиће се на
остваривању истих.
***ЈАНУАР – СТАНДАРДИ: Језик, Језичка култура
***МАЈ – СТАНДАРДИ: Језик, Књижевност, Језичка култура
*** може доћи до промене – време реализације, разлог: темпо напредовања

МАТЕМАТИКА
бр. наст.
теме
I

II
III

Наставна тема

обрада

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО
1000
ГЕОМЕТРИЈА
Геометријски објекти и
њихови међусобни
односи
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Укупно

БРОЈ ЧАСОВА
вежбање/
системат.
утврђив.

провера

Укупно
по теми

74

47

8

6

135

18

11

3

2

34

6

3

1

1

11

98

61

12

9

180

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет математику реализоваће се у току
месеца јануара и маја, у оквиру планираних провера, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У
току шк.године, на часовима утврђивања, вежбања и ситематизације градива радиће се на
остваривању истих.
***ЈАНУАР – СТАНДАРДИ: Природни бројеви до 1000, Мерење и мере
***МАЈ – СТАНДАРДИ: Природни бројеви до 1000, Мерење и мере, Геометрија
*** може доћи до измена – време реализације, разлог: темпо напредовања
ПРИРОДА И ДРУШТВО
бр. наст.
теме
1.

Наставна тема
ПРИРОДА - ЧОВЕК - ДРУШТВО

обрада
24

Број часова
утврђив.
систем.
9
2

провере
2

Укупно
по теми
37

2.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

6

3

1

1

11

3.

НАШЕ НАСЛЕЂЕ

3

2

1

1

7

5.

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ

5

2

1

/

8

4.

МАТЕРИЈАЛИ ЊИХОВА
УПОТРЕБА

5

2

1

1

9

42

19

6

5

72

Укупно

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет природа и друштво реализоваће се у
току месеца маја, у оквиру планиране провере, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У току
шк.године, на часовима утврђивања и ситематизације градива радиће се на остваривању истих.
***МАЈ – СТАНДАРДИ: све области

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставна тема

бр. наст.
теме

обрада

Број часова
утврђив.

систем.

Укупно по
теми

15

6

2

23

1.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (певање по
слуху и свирање)

2.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

3

5

/

8

3.

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

1

4

/

5

3 теме

19

15

2

36

Укупно

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
бр.
наст.
теме
1.

Број часова
обучавање

увежбав.

провере

Укупно по
теми

АТЛЕТИКА

8

20

3

31

8

27

3

38

9

4

/

13

4.

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ
ПЛЕС
ОСНОВИ ТИМСКИХ ИГАРА

3

4

/

7

5.
6.

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ШТАФЕТНЕ ИГРЕ

2
2

1
14

/
/

3
16

32

70

6

108

2.
3.

Наставна тема

Укупно

ЛИКОВНА КУЛТУРА
бр.
наст.
теме

Наставна тема

Број часова
обрада
вежбање.

Укупно по теми

1.

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ
СПОРАЗУМЕВАЊА

5

3

8

2.

КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ

6

4

10

3.

ОРНАМЕНТИКА

6

10

16

6

4

10

6

2

8

4.
5.

ПРОСТОР – ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У
ЦЕЛИНУ
ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ
ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ ИЗБОРУ УЧЕНИКА

6.

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА

4

4

8

7.

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА
КОМПОНОВАЊЕ

6

6

12

39

33

72

Укупно

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
бр. наст.
теме

Наставни садржаји (тип часа – радионица)

Тема

Подстицање групног рада,договарање о сарадњи
са вршњацима и одраслима
Уважавање различитости и особености; уочавање
и превазилажење стереотипа везаних за пол,
узраст, изглед, понашање, порекло
Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим;
развијање појма пријатељства и моралног
расуђивања ( крађа, лаж )
Појединац и заједница; правила која регулишу
живот у заједници; права и одговорности;
договарање

Укупно по
теми

1.

САРАДЊА

2.

УВАЖАВАЊЕ
РАЗЛИЧИТОСТИ

3.

ПРИЈАТЕЉСТВО

4.

ПОЈЕДИНАЦ И ЗАЈЕДНИЦА

5.

РЕШАВАЊЕ СУКОБА

Заштита од насиља: ненасилно решавање сукоба

3

6.

ОДГОВОРНОСТ

Развијање моралног расуђивања

4

7.

ЕКОЛОШКА СВЕСТ

Развијање еколошке свести; брига о животињама
и биљкама

3

8.

РЕЗУЛТАТИ РАДА

Евалуација

1

УКУПНО

2
9
5
9

36

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
бр. наст.
теме
1.

Наставна тема
ЖИВОТНА СРЕДИНА

БРОЈ ЧАСОВА
обрада
утврђив.
4

2

систем.

Укупно по
теми

/

6

2.

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

4

1

/

5

3.

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6

2

/

8

4.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА
ЗДРАВЉА

7

9

1

17

21

14

1

36

систем.
/

Укупно по
теми
5

Укупно

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
бр. наст.
теме

Наставна тема

БРОЈ ЧАСОВА
обрада
утврђив.
4
1

1.

ПИТАЈ СВОЈУ БАКУ

2.

РАДОВИ И ПРАЗНИЦИ

4

2

/

6

3.

ХЛЕБОВИ И ИСХРАНА

3

1

/

4

БИЉКЕ И ПРОЛЕЋНО ЛЕКОВИТО БИЉЕ

2

1

/

3

КУЋА

3

1

/

4

ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ

11

3

/

14

27

9

/

36

4.
5.
6.
Укупно

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ – мења се сваке школске године
предмет /
месец

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СВЕТ ОКО НАС

септембар

-2.недеља (иницијални тест); 4.недеља (диктат )

-3.недеља (иницијални тест); 5.недеља

-2.недеља ( иницијални тест )

октобар

-5.недеља

-2.недеља

-4.недеља

новембар

-4.недеља ( писмени задатак )

-1.недеља

децембар

-4.недеља

-1.недеља

јануар

-3.недеља ( ПСП )

-2.недеља ( ПСП )

март

-3.недеља ( писмени задатак )

-2.недеља

април

-3.недеља

-1.недеља

мај

-3.недеља ( ПСП )

-4.недеља ( ПСП )

-3.недеља

фебруар
-3.недеља

-4.недеља ( ПСП )

јун

ТЕМАТСКА СТРУКТУРА , СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ

ЈЕЗИK

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 српског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима
српског језика;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене
употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање,
богаћење речника, језичког и стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи
(доживљајног, усмереног, истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање
књижевноуметничких дела разних жанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и
часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање
прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање
на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења
дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења
(позориште, филм);
усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима
српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска,
драмска, новинарска секција и др.);
васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних
вредности;
развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

Оперативни задаци:
• овладавање техником читања и писања на оба писма;
• савладавање просте реченице (појам, главни делови);
• стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;
• постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, ликови,
поруке, језичко-стилске карактеристике);
• овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање,
описивање, извештавање);
• постепено упознавање методологије израде писменог састава.
Тематска структура- 180 часова
Активности у
Основни
Корелација
Садржаји
Број
Циљеви и задаци
образовноорганизациони
програма
часова
садржаја програма
васпитном раду
облици рада
- увежбавање и
СЈ (Језичка
1.Књижевност
- слушање
усавршавање гласног
култура),
- лектира
- читање текстова
читања
МК
- фронтални
- читање текста
- активно
(Извођење
- индивидуални (правилног,логичког и
- тумачење текста
учествовање у
93
изражајног)
и
читања
музике,
групни
- књижевни
причању
усеби
Слушање
- рад у пару
појмови
- рецитовање
(доживљајног,усмереног,и музике)
- функционални
- драматизација
страживачког)
ПД ( Жива и
појмови

2. Језик
- граматика
- правопис
- ортоепија

3. Језичка
култура
- основни облици
усменог и
писменог
изражавања
- усмена и
писмена
вежбања

55

- активно
слушање
- састављање
речени
ца
- именује и чита
слова латинице
- писање по
дикиктату

32

- слушање
- посматрање
- упоређивање и
манипулисање
сликама
-активно учествује
у
причању
- посматра слике и
склапа причу
- описује на
основу
онога што је
видео,
осетио,доживео
- пише састав

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- оспособљавање за
самостално
читање,доживљавање,раз
умевање,свестрано
тумачење и вредновање
књижевно уметничких
дела разних жанрова
- поступно и систематично
оспособљавање ученика
за лигичко схватање и
критичко
процењивањетекста
- развијање потребе за
књигом,способности да се
њоме самостално служи
- поступно и систематично
упознавање граматике и
правописа српског језика
- упознавање језичких
појава и појмова,
овладавање нормативном
граматиком и стилким
могућностима српског
језика

нежива
природа),

- развијање смисла и
способности за правилно,
течно,економично и
уверљиво, усмено и
писмено
изражавање;богаћење
речника,језичког и
слилског израза
- оспособљавање за
успешно служење
књижевним језиком у
различитим видовима
његове усмене и писмене
употребе и у различитим
комуникативним
ситуацијама
( улога говорника,
слушаоца, саговорника )

СЈ (Језик
Књижев )
ПД ( Жива и
нежива
природа),
МК
ЛК

СЈ (Језичка
култура,
Књижев )
ПД ( Жива и
нежива
природа),

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 Основни програмски захтеви у настави српског језика остварују се у концентричним круговима и
континуираним низовима изучавајући језичке садржаје поступно и селективно;
 Поступност је обезбеђена избором и распоредом наставних садржаја, а ниво програмског захтева је
описно формулисање (запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, употреба,
информативно);













Селективност се остварује избором и распоредом најосновнијих језичких законитости чије тумачење се
заснива на њиховој функцији у комуникацији;
У настави граматике примењиваће се следећи поступци:
- подсицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;
- сузбијање имитаторских склоности на битним својствима и стилским функцијама језичких појава;
- заснивање тежишта наставе на битним својствима и стилским функцијама језичких појава;
- уважавање ситуационе условљености језичких појава;
- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;
- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;
- коришћење уметничких доживљаја као подстицај за учење матерњег језика;
- систематска и осмишљена вежбања з говору и пасању;
- ефикасно превазилажење нивоа препознавања језичких појава;
- неговање примењеног знања и умења;
- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;
- остваривање континуитета у систему правописних, стилских вежбања;
- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;
- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава;
- коришћење прикладних илустрација;
Основни поступци у остваривању програма из књижњвности чине читање, туачење текста и изражајно
исказивање напамет наученог текста, ова знања и умњћа имају функционалну улогу у свим наставним
областима и у функцији су даљег усавршавања техника читања
(гласно, изражајно, тихо или у себи, односно усмерено, истраживачко, продуктивно, аналитичко,
информативно читање и сл.);
Текст метода је у функцији савладавања брзог читања у себи с разумевање,, доприноси да ученици читају
флексибилно, усклађују брзину са циљем читања и карактеристикама текста
Изражајно казивање је у функцији развоја говорне културе ученика користе се вежбе изражајног
казивања „очи у очи“ и логичко усвајање текста, никако механичко;
При тумачењу текста ученике подстицати на изношење ставова и судова о књижевном делу на основу
чињеница из текста и на тај начин се подстиче изражавачки дух и критички став ученика, активна улога
ученика у проучавању књижевног дела;
Обрада одговарајућих текстова ученици усвајају књижевне појмове (родољубива песма) као и
функционални ( узрок, услов, порука, особина и сл.);
Основни поступак при реализацији области језичке културе чине разне језичке игра, вежбе, описивања
писмених радова, аутодиктат, препричавање и причање.

Ли ста о бр аз ов ни х ста нда р да
НАСТАВНА ТЕМА
1.
ГОВОРНА
КУЛТУРА

основни ниво

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
средњи ниво

напредни ниво

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у
њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења“
или „скандирања“
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу
претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља
1CJ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме,
јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро
распоређујући основну информацију и додатне информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју

2.
ВЕШТИНА
ЧИТАЊА И
РАЗУМЕВАЊА
ПРОЧИТАНОГ

3.
ПИСАНО
ИЗРАЖАВАЊЕ

1СЈ.1.2.1. влада основном
техником читања
ћириличког и латиничког
текста
1СЈ.1.2.2. одговара на
једноставна питања у вези са
текстом, проналазећи
информације експлицитно
исказане у једној реченици,
пасусу, или у једноставној
табели (ко,шта,где, када,
колико и сл.)
1CJ.1.2.3. препознаје да ли је
тражена информација, која
може да буде исказана на
различите начине
(синонимија, парафраза),
садржана у тексту 1СЈ.1.2.4.
познаје и користи основне
делове текста и књиге
(наслов, пасус, име аутора;
садржај, речник)
1СЈ.1.2.5. одређује основну
тему текста
1СЈ.1.2.6. разуме дословно
значење текста
1CJ.1.2.7. разликује
књижевноуметнички од
информативног текста
1СЈ.1.2.8. процењује садржај
текста на основу задатог
критеријума: да ли му се
допада, да ли му је
занимљив; да ли постоји
сличност између ликова и
ситуација из текста и особа и
ситуација које су му познате;
издваја речи које су му
непознате

1СЈ.2.2.1. чита текст природно,
поштујући интонацију
реченице/стиха; уме да одреди
на ком месту у тексту је пауза,
место логичког акцента; који део
текста треба прочитати брже, а
који спорије
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне
закључке у вези са текстом,
анализирајући и обједињујући
информације исказане у различ.
деловима текста (у различитим
реченицама, пасусима, пољима
табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од
небитних информација; одређује
след догађаја у тексту
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између
информација исказаних у
линеарном и нелинеарном
тексту (нпр. проналази
део/детаљ који је приказан на
илустрацији, у табели, или на
дијаграму)
1СЈ.2.2.5. одређује основни
смисао текста и његову намену
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне
закључке на основу текста
(предвиђа даљи ток радње,
објашњава расплет, уочава
међусобну повезаност догађаја,
на основу поступака
јунака/актера закључује о
њиховим особинама,
осећањима, намерама и сл.)
1СЈ.2.2.8. износи свој став о
садржају текста и образлаже
зашто му се допада/не допада,
због чега му је
занимљив/незанимљив; да ли се
слаже/не слаже са поступцима
ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста
који су му нејасни

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније
закључке на основу текста,
обједињујући информације
из различитих делова
дужег текста
1СЈ.3.2.4. изводи
сложеније закључке на
основу текста и издваја
делове текста који их
поткрепљују; резимира
наративни текст
1СЈ.3.2.5. представља текст
у одговарајућој
нелинеарној форми (уноси
податке из текста у дату
табелу или дијаграм)
1CJ.3.2.6. процењује сврху
информативног текста у
односу на предвиђену
намену (нпр. који од два
текста боље описује дату
слику, да ли је упутство за
(познату) игру потпуно и
сл.)
1СЈ.3.2.7. објашњава и
вреднује догађаје и
поступке ликова у тексту
(нпр. објашњава зашто је
лик
поступио на одређен
начин, или вреднује крај
приче у односу на своја
предвиђања током читања
текста, или износи свој став
о догађајима из текста)

1СЈ.1.3.1. пише писаним
словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу
великим словом, завршава је

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба
писма (ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико
слово приликом писања имена
држава и места и њихових

1СЈ.3.3.1. пише јасним,
потпуним, добро
обликованим реченицама;
користи разноврсне
синтаксичке

одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава
велико слово приликом
писања личних имена,
назива места (једночланих),
назива школе
1СЈ.1.3.5. пише кратким
потпуним реченицама
једноставне структуре
1СЈ.1.3.6. издваја наслов,
углавном се држи теме
1СЈ.1.3.7. препричава кратак
једноставан текст (до 400
речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман
фонд речи (у односу на
узраст); правилно их
употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку
(о томе куда иде, зашто
касни, и сл.)
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за
Нову годину, рођендан),
позивницу (за рођенданску
прославу, забаву),
разгледницу (са летовања,
зимовања, екскурзије)
4.
ГРАМАТИКА И
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте
ЛЕКСИКОЛОГИЈА речи (именице, заменице,
придеве, бројеве и глаголе)
* граматика
1СЈ.1.4.2. препознаје
граматичке категорије
променљивих речи (род и
број заједничких именица) и
глаголско време (презент,
перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте
реченица по комуникативној
функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне)
и по
потврдности/одричности
(потврдне и одричне)

становника; користи наводнике
при навођењу туђих речи;
правилно пише присвојне
придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/ -чки/шки); правилно пише гласове ћ,
ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј
у интервокалској
позицији; правилно пише речцу
ли и речцу не; употребљава
запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и
потпуним реченицама; варира
језички израз (ред речи у
реченици, типове
реченица, дужину реченице...)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак
наративни текст
1СЈ.2.3.7. саставља кратак
дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи
примерен узрасту; употребљава
синониме (нпр. да избегне
понављање)

конструкције, укључујући и
сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира
текст (уводни, средишњи и
завршни део текста); добро
распоређује основну
информацију и додатне
информације унутар текста
и пасуса
1CJ.3.3.5. користи богат
фонд речи (у односу на
узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи
(именице, заменице, придеве,
бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте
речи (властите и заједничке
именице; описне, присвојне и
градивне придеве; личне
заменице; основне и редне
бројеве)
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке
категорије глагола (лице, број и
род) и уме да пребаци глаголе из
једног глаголског времена у
друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и
глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте
реченица по комуникативној
функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности
(потврдне и одричне)

1СЈ.3.4.1. именује врсте и
подврсте речи (властите и
заједничке именице;
описне, присвојне и
градивне
придеве; личне заменице;
основне и редне бројеве;
глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени
облик променљивих речи
према задатом
критеријуму: заједничких
именица
према броју, а глагола,
придева и заменица према
роду и броју
1СЈ.3.4.3. препознаје прави
објекат (у акузативу) и
прилошке одредбе за
време, место и начин

* лексикологија

5.
КЊИЖЕВНОСТ

1СЈ.1.4.4. препознаје
антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења
речи и фразеологизама који
се употребљавају у
свакодневној комуникацији
(у кући, школи и сл.)

1СЈ.2.4.7. саставља реченице
различите по комуникативној
функцији и облику
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и
фразеологизама који се јављају у
школским текстовима (у
уџбеницима, књигама из лектире
и сл.) и правилно их употребљава

1СЈ.3.4.4. одређује значења
непознатих речи и
фразеологизама на основу
ситуације и
текста/контекста
у којем су употребљени

1СЈ.1.5.1. препознаје
1СЈ.3.5.1. тумачи особине,
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од
књижевне родове на основу епске песме
понашање и поступке
формалних одлика поезије,
ликова позивајући се на
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне
прозе и драме
текст
форме (кратке народне
умотворине - пословице,
1СЈ.1.5.2. препознаје
1СЈ.3.5.2. уочава узрочнозагонетке, брзалице)
књижевне врсте (бајку и
последичне везе међу
басну)
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и догађајима у тексту
1СЈ.1.5.3. одређује главни
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у
строфу у лирској песми
догађај и ликове (који су
књижевноуметничком
1СЈ.2.5.4. одређује
носиоци радње) у
тексту, аргументује их
карактеристичне особине,
књижевноуметничком тексту осећања, изглед и поступке
позивајући се на текст
1СЈ.1.5.4. одређује време и
ликова; и односе међу ликовима
место дешавања радње у
у књижевноуметничком тексту
књижевноуметничком тексту
Форма провере образовних стандарда: усмено испитивање, решавање задатака у радној свесци, писмена
провера.
Динамика провере образовних стандарда: Динамика провере стандарда ће се одвијати континуирано током
реализације свих наставних тема.

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК
Фонд часова: 18
Тема
Књижевност

Број часова
3

Језик
Језичка култура
Укупно

12
3
18

Циљ и задаци допунске наставе српског језика су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању;
примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање и
мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање
ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење,
логичко мишљење и повезивање.
Наставни
садржаји

Број
часова

Књижевност

3

Активности у
васпитнообразовном раду
- читање текстова

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
- фронтални

Циљеви и задаци
садржаја програма
- увежбавања и усавршавања

-лирика
-епика
-драма

Језик
-граматика
-правопис

Језичка култура

- учествовање у причи
и тексту

12

3

- састављање
реченица
- читање и писање
(коришћење оба
писма
-анализа реченице
(служба и врсте речи)
- учествовање у
разговору
- одговарање и
постављање питања
- описивање
замишљених и
доживљених
ситуација

- индивидуални
- групни
- рад у пару

гласног читања и читањ ау
себи
- оспособљавање за
самостално читање и
разумевање

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- поступно и систематично
савладавање правописа и
граматике
- овладавање правописним и
граматичким правилима

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- развијање способности за
правилно усмено и посмено
изражавање
- оспособљавање за успешно
служење књижевним језиком
,смисленим реченицама у
различитим животним
ситуацијама

М АТ Е М А Т И К А
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су
потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике јесу:
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним
појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и
укључивање у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног
мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и
изучавању природних појава;
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом
и усменом облику;
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и
основне законе тих операција;
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и
политехничком васпитању и образовању;

- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;
- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих;
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000;
- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;
- упознају зависност резултата од компонената операције;
- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;
- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова;
- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;
- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10;
- успешно решавају текстуалне задатке;
- формирају представе о правој и полуправој;
- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;
- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира,
троугаоника и шестара);
- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;
- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век).
Тематска структура - 180 часова
Садржаји
програма

Блок бројева
до 1000

Број
часова

135

Активности у
образовноваспитном раду

- сабирање и
одузимање до
100
- множење и
дељење
- меморисање
- примењивање
стечених знања
- решавање
проблема
- запажање
- уочавање

Основни
организациони
облици рада

Циљеви и задаци
садржаја програма

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- да савладају читање,
писање и
упоређивање при
Редних бројева до
1000
- упознају римске
цифре и принцип
читања и пиСања бројева
помоћу њих
- успешно обављају
све четири рачунске
операције до 1000
- упозната својства
операција користе за
рационалније
( лакше) рачунање
- упознају зависност
резултата од
компонената

Корелација

М(
Мерење и
мере ),
СЈ (Језичка
култура ,
ПД
(Кретање у
простору и
времену,
Људска
делатност

Геометријски
објекти и
њихови
међусобни
односи

Мерење и
мере

34

- посматрање
- уочавање
- именовање
- упоређивање
- разликовање
- примена
стечених
знања

11

- упоређивање
- мерење
- прављење
модела
- примена
стечених
знања

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

операције
- знају да израчунају
вредност бројевног
израза са највише 3
рачунске операције
- умеју да прочитају и
запишу помоћу слова
својства рачунских
операција
- решавају
једноставније
једначине
- упознају и правилно
записују разломке
- успешно решавају
текстуалне задатке
- формирају
представе о правој и
полуправој
- уочавају и цртају
прав, оштар и туп угао
- цртају паралелне и
нормалне праве,
квадрат,
правоугаоник,
троугао и кружницу (
помоћу лењира,
троугаоника и
шестрара
- стичу представе о
подударности фигура
( преко
модела и цртања )
- знају да одреде
обим правоугаоника,
квадрата и
троугла
- упознају мерење
масе тела и
запремине течности
- упознају нове
јединице за време (
година, век)

М ( Скуп
природних
бројева,
мерење и
мере) СЈ
(Језичка
култура ПД
(Кретање у
простору и
времену,
Људска
делатнос)

М ( Скуп
природних
бројева,
Мерење и
мере) СЈ
(Језичка
култура)
ПД
(Кретање у
простору и
времену)

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Да би ученици усвојили елементарна математичка знања која су потребна у решавању задатака и
развијању менталних способности у раду ће се смењивати различите активности и технике: вербална, текстуална,
практична, учења путем откривања, смислено учење, амбијентално учење, решавање проблема.
- графичко представљање разних стварних ситуација помоћу Венових дијаграма (или на друге начине);
- упознавање и графичко представљање бројног низа природних бројева; решавати бројне израза
- повећање ефикасности наставе кроз аналитички и синтетички приступ решавању текстуалних задатака;
- паралелно са случајевима једнокости двају израза, ученици упознају и случајеве неједнакости,
- откривање идеје пресликавања увођењем таблица и дијаграма; практичним радом утврдити зависност између
података;
- упутити ученике како да у разним животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке релације;
- кроз практични рад стицање елементарне геометријеске представе;
- системски рад на развијању елементарних просторних представа;
- кроз практичан рад објаснити систем јединица мера;
- мере за дужину/површину обрађивати упоредо са одговарајућим градивом из геометрије;
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника:планира, осмишља, објашњава, упућује, подстиче, демонстрира, коригује, сарађује,
координира, води, игра се....
б) Активности ученика:уочавају, разликују, посматају, откривају, упоређују, сарађују, примељују, истражују,
закључују, играју се.
Ли ста о бр аз ов ни х ста нда р да
НАСТАВНА
ТЕМА
1.ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ СА
ЊИМА

2.ГЕОМЕТРИЈА

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
основни ниво

средњи ниво

напредни ниво

1МА.1.1.1. Зна да прочита и
запише дати број,уме да
упореди бројеве по величини и
да прикаже број на датој
бројевној полуправој
1МА.1.1.2. Рачуна вредност
бројевног израза са највише две
операције сабирања и
одузимања у овиру прве
хиљаде
1МА.1.1.3. Множи и дели без
остатка(троцифрене бројеве
једноцифреним)у оквиру прве
хиљаде
1МА.1.1.4. Уме да на основу
текста правилно постави израз
са једном рачунском
операцијом
1МА.1.1.5. Уме да решава
једноставне једначине у оквиру
прве хиљаде

1MA.2.1.1. уме да примени
својства природних бројева
(паран, непаран, највећи,
најмањи, претходни,
следећи број) и разуме
декадни бројни систем
1MA.2.1.2. уме да одреди
десетицу, стотину и хиљаду
најближу датом броју
1MA.2.1.3. сабира и
одузима, рачуна вредност
израза
1MA.2.1.4. рачуна вредност
израза с највише две
операције
1MA.2.1.5. уме да решава
једначине

1МА.3.1.1. уме да примени
својства природних
бројева у решавању
проблемских задатака
1МА.3.1.2. зна својства
операција сабирања и
одузимања и уме да их
примени.
1МА.3.1.3. уме да израчуна
бројевну вредност израза
са више операција,
поштујући приоритет
1МА.3.1.4. уме да решава
сложеније проблемске
задатке дате у текстуалној
форми
1МА.3.1.5. уме да одреди
решења неједначине са
једном операцијом

1MA.1.2.1. уме да именује

1MA.2.2.1. уочава

1МА.3.2.2. уме да израчуна

3. РАЗЛОМЦИ

4. МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

геометријске објекте у равни
(квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, дуж,
права, полуправа и угао) и
уочава међусобне односе два
геометријска објекта у равни
(паралелност, нормалност,
припадност)
1MA.1.2.2. зна јединице за
мерење дужине и њихове
односе
1MA.1.2.3. користи поступак
мерења дужине објекта,
приказаног на слици, при чему
је дата мерна јединица

међусобне односе
геометријских објеката у
равни
1MA.2.2.2. претвара
јединице за мерење
дужине
1 MA.2.2.4. уме да
израчуна обим троугла,
квадрата и правоугаоника
када су подаци дати у
истим мерним јединицама

обим троугла, квадрата и
правоугаоника

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

1MA.2.3.1. уме да препозна
разломак — (b < 1 0 , a <
b ) када је графички
b
приказан на фигури
подељеној на b делова
1MA.2.3.2. уме да израчуна
n-ти део неке целине и
обрнуто, упоређује
разломке облика — (n <10)
n

1МА.3.3.1. уме да прочита,
формално запише и
графички прикаже
разломак —
b ( b < 10, a < b )
1МА.3.3.2. зна да израчуна
део — ( b < 1 0 , a < b )
неке целине и користи то у
задацимаb

1 MA.1.4.1. уме да изрази
одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна са
новцем у једноставним
ситуацијама
1MA.1.4.2. зна коју јединицу
мере да употреби за мерење
задате запремине течности (l,
dl, мl)
1MA.1.4.3. зна коју јединицу
мере да употреби за мерење
задате масе (g, kg, t)
1MA.1.4.4. уме да чита
једноставније графиконе,
табеле и дијаграме

1 MA.2.4.1. уме да изрази
одређену суму новца
преко различитих апоена и
рачуна са новцем у
сложенијим ситуацијама
1MA.2.4.2. зна јединице за
време (секунда, минут, сат,
дан, месец, година) и уме
да претвара веће у мање и
пореди временске
интервале у једноставним
ситуациј ама
1MA.2.4.3. претвара
јединице за мерење
запремине течности из
већих у мање
1MA.2.4.4. претвара
јединице за мерење масе
из већих у мање
1МА.2.4.5. уме да користи
податке приказане
графички или табеларно у
решавању једноставних

1МА.3.4.1. зна јединице за
време (секунда, минут, сат,
дан, месец, година, век) и
уме да претвара из једне
јединице у другу и пореди
временске интервале у
сложенијим ситуацијама
1МА.3.4.2. претвара
јединице за мерење
запремине течности
1МА.3.4.3. претвара
јединице за мерење масе

задатака и уме графички да
представи дате податке
Форма провере образовних стандарда:
-решавање задатака у Радној свесци
-писмена провера
-усмено испитивање
Динамика провере образовних стандарда:
-Динамика провере стандарда ће се одвијати континуирано током реализације свих наставних тема

ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
Фонд часова: 18
тема
Природни бројеви до 100
Геометријски облици
Мерење и мере
Укупно

Број часова
12
4
2
18

Циљ и задаци допунске наставе математике су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању;
примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање и
мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање
ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење,
логичко мишљење и повезивање.

Наставни
садржаји

Природни
бројеви до 100

Геометријски
облици

Мерење и мере

Број
часова

12

4

2

Активности у
васпитнообразовном раду
- сабирање и
одузимање до 1000
- примена наученог у
решавању бр.израза
- примењивање
стечених знања
- посматрање
-уочавање
-примена стечених
знања
-решавање задатака
- упоређивање
-мерење
-примена стечених
знања

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

Циљеви и задаци
садржаја програма
савладавање
основних
операција
-решавање
текстуалних
задатака
-развијање логичког мишљења
и способности комбиновања
- упознавање основних
геометријских фигура и
њихових међусобних односа

- упознају и примењују мере за
дужину, масу и време

ПРИРОДА И ДРУШТВО
Циљ наставног предмета је да ученици упознају себе, своје природно и друштвено окружење, развију
способности за одговоран живот у њему.
Задаци:
• развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
• развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају;
• развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности;
• развијање основних елемената логичког мишљења;
• стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој
процеса учења;
• оспособљавање за сналажење у простору и времену;
• разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама;
• коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу;
• развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу.
Тематска структура – 72 часа
Активности у
Садржаји
Број
образовнопрограма
часова
васпитном раду
- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
експериментисање
- закључивање
1.Природа,
- играње
37
човек, друштво
- бележење
- прављење

2.Кретање у
простору и
времену

11

- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење

Основни
организациони
облици рада

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

Циљеви и задаци садржаја
програма

Корелација

- развијање основних
појмова о природном и
друштвеном окружењу и
повезаности тих појмова
- слободно исказивање
својих запажања
- схватање значаја
повезаности живе и неживе
природе
- развијање еколошке
свести
- развијање радозналости,
интересовања и способности за активно
упознавање окружења и
завичаја

СЈ.
ЛК,
МК

- оспособљавање за
сналажење у простору и
времену
- подстицање дечјих
интересовања, питања,
идеја
и одговора у вези са
појавама, процесима и ситу
ацијама у окружењу

МАТ,
СЈ, ЛК,

3.Наше
наслеђе

4.Материјали и
њихова
употреба

5.Људска
делатност

7

8

9

- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење
- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење
- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- развијање интересовања
- упознавање са ближом и
даљом прошлошћу и
сведоцима прошлости
- подстицање и развијање
истраживачких актиВности код деце

ЛК,МК, СЈ

- развијање способности
запажања основних
својстава објеката, појава и
процеса
- оспособљавање за
самостално учење и
проналажење информација и
слободно исказивање својих запажања

Мат, ЛК,СЈ

- усвајање цивилизацијских
тековина и могућност
њиховог коришћења
- разумевање и уважавање
сличности и разлика
међу појединцима и
групама
- познавати и придржавати
се основних правила у
саобраћају

ПД, СЈ,
ЛК,МК

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
- стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују
различите начине учења;
- решавање проблемских ситуација које развијају мисаоне способности ученика
- заједничка реализација задатака на нивоу групе или радом у пару;
- практиковати диференциране задатке у циљу поштовања на различитост, нивоа предзнања и динамике развоја;
- мењати амбијент тако да ученици исте ствари сагледавају са различитих аспеката у различитим околностима;
- организовање посета, излета, шетњи, наставе у природи;
- активирати ученика у процесу стицања знања;
- практиковати практичан рад, једноставне огледе, истраживачке задатке;
- остваривање циљева и задатака вршећи се преко спиралних кругова тако да се избегава рутинско понављање, а
усвајање наведених садржаја програма омогућује надограђивање знања, умења, вештина и ставова, изградње
појмова из области природе и друштва.
оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и електронских медија, с
намером да се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење и сначажење у
свакодневном животу.

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Наставника: планира, стварање ситуације учења, стварање проблем-ситуације, објашњава, организује (посете,
шетње, излете, наставу у природи),
осмишљава (ескурзије, зимовања, летовања), упућује на изворе знања,
литературу, прати рад, вреднује, оцењује, мотивише, подстиче -демонстрира, сарађује, координира, води, игра
се.
б) Ученика:посматрају, описују, процењују, групишу, прате, бележе, практикују, експериментишу- истражују,
сакупљају, стварају, учествују у мини - пројектима, играју се...
Ли ста о бр аз ов ни х ста
нда р да
НАСТАВНА
ТЕМА
1. ЖИВА И
НЕЖИВА
ПРИРОДА

2. ЕКОЛОГИЈА

3. МАТЕРИЈАЛИ

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
основни ниво

средњи ниво

напредни ниво

1ПД. 1.1.1. прави разлику
између природе и производа
људског рада
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини
живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке
карактеристике живих бића
1ПД.1.1.4. уме да класификује
жива бића према једном од
следећих критеријума: изгледу,
начину исхране, кретања и
размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује
делове тела живих бића
1ПД. 1.1.6. разликуј е станишта
према условима живота и
живим бићима у њима

1ПД.2.1.1. разуме повезаност
живе и неживе природе на
очигледним примерима
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике
између биљака, животиња и
људи
1ПД.2.1.3. примењује
вишеструке критеријуме
класификације живих бића
1ПД.2.1.4. зна улогу основних
делова живих бића
1ПД.2.1.5. разуме повезаност
услова живота и живих бића у
станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну
зависност живих бића у
животној заједници

1ПД.3.1.1. разуме
повезаност живе и
неживе природе на
мање очигледним
примерима

1ПД.1.2.1. препознаје и именује
природне ресурсе
1ПД.1.2.3. разликује повољно и
неповољно деловање човека по
очување природе

1ПД.2.2.1. разликује
обновљиве и необновљиве
природне ресурсе
1ПД.2.2.3. зна основне мере
заштите живе и неживе
природе као природних
ресурса
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит
животиња и поступке којима се
она штити

1ПД. 1.3.1. зна основна свој ства
воде, ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.2. зна да су вода у
природи, ваздух и земљиште
састављени од више материјала
1ПД.1.3.4. зна основна својства
материјала: тврдоћа,

1ПД.2.3.1. зна сложенија
својства воде и ваздуха:
агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.2. зна да су различита
својства воде, ваздуха и
земљишта последица њиховог
различитог састава

1ПД.3.3.1. разуме
како загревање и
хлађење воде и
ваздуха утичу на
појаве у природи
1ПД.3.3.2. примењује
знање о променама

4. КРЕТАЊЕ И
ОРИЈЕНТАЦИЈА
У ПРОСТОРУ

5. ДРУШТВО

еластичност, густина,
растворљивост, провидност,
намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства
материјала одређују њихову
употребу и препознаје
примере у свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене
материјала које настају због
промене температуре, услед
механичког утицај а и деловања
воде и ваздуха

1ПД.2.3.3. разликује
материјале који су добри
проводници топлоте и
електрицитета од оних који то
нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и
електрична проводљивост
материјала одређују њихову
употребу и препознаје
примере у свом окружењу
1ПД.2.3.5. разликује повратне и
неповратне промене
материјала
1ПД.2.3.6. разликује промене
материјала при којима настају
други материјали од оних
промена материјала при којима
не настају други материјали

материјала за
објашњење појава у
свом окружењу

1ПД.1.4.1. уме да препозна
кретање тела у различитим
појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се
људи оријентишу у простору:
лева и десна страна, стране
света, адреса, карактеристични
објекти
1ПД.1.4.3. уме да одреди
стране света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна јединице за
мерење времена: дан, недеља,
месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита
тражене информације са
часовника и календара

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела
зависи од силе која на њега
делује, врсте подлоге и облика
тела
1ПД.2.4.3. уме да пронађе
тражене улице и објекте на
плану насеља
1ПД.2.4.4. уме да пронађе
основне информације на
географској карти Србије:
највећа и најважнија насеља,
облике рељефа и површинских
вода
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и
упише тражене информације на
ленти времена

1ПД.3.4.1. уме да чита
географску карту
примењујући знања о
странама света и
значењу
картографских
знакова

1ПД.1.5.1. зна које друштвене
групе постоје и ко су њихови
чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила
понашања у породици, школи и
насељу
1ПД. 1.5.3. зна које људске
делатности постоје и њихову
улогу
1ПД.1.5.4. зна који су главни
извори опасности по здравље и
живот људи и основне мере
заштите
1ПД.1.5.5. зна поступке за
очување и унапређивање

1ПД.2.5.1. зна које су улоге
различитих друштвених група и
њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која су права и
обавезе чланова у различитим
друштвеним групама
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и
међузависност различитих
људских делатности

1ПД.3.5.1. разуме
заједничке
карактеристике
друштвених група и
разлике међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да
се права и обавезе
чланова друштвених
група међусобно
допуњују

6. ДРЖАВА
СРБИЈА И ЊЕНА
ПРОШЛОСТ

људског здравља
1ПД. 1.6.1. зна основне облике
рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове
насеља и њихове
карактеристике
1ПД.1.6.3. зна географски
положај и основне одреднице
државе Србије: територија,
границе, главни град, симболи,
становништво
1ПД.1.6.4. зна најважније
догађаје, појаве и личности из
прошлости
1ПД.1.6.5. зна основне
информације о начину живота
људи у прошлости
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски
извори и именује их

1ПД.2.6.1. препознаје и
именује облике рељефа и
површинских вода у свом месту
и у околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике
рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3. разуме повезаност
природно-географских фактора
– рељефа, вода, климе – и
делатности људи
1ПД.2.6.5. уочава сличности и
разлике између начина живота
некад и сад

Форма провере образовних стандарда:
-решавање задатака индивидуално и у групном и тимском раду
-писмена провера
-усмено испитивање
Динамика провере образовних стандарда:
-Динамика провере стандарда ће се одвијати континуирано током реализације свих наставних тема

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково
стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог
наставног предмета.
Задаци:
- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина,
светлина, боја, положаја облика у природи;
- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно
мишљење;
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства
ликовно-визуелног изражавања;
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном
изражавању коришћењем примерених техника и средстава;
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
- да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;
- развијати сензибилитет за лепо писање;

-

развијати моторичке способности ученика.
Оперативни задаци:

-

-

ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског
сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање, покрет у композицији,
орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и
ликовне поруке као могућност споразумевања;
увођење ученика у различите могућности комуникација;
стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те
активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине.

Тематска структура -72 часа
САДРЖАЈИ
Број
ПРОГРАМА
часова

1. Коришћење
разног
материјала за
компоновање

2.Композиција и
покрет у
композицији

3.Орнаментика

4.Простор
( повезивање
разних облика у
целину)

5.Одабирање

Активности у
образовноваспитном раду

Основни
организациони
облици рада

8

- цртање
- прављење
- сликање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

14

- посматрање
- закључивање
- цртање
- сликање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

12

- посматрање
- уочавање
- цртање
- сликање
- вајање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

10

- цртање
- процењивање
- колаж сликање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

8

- сликање

- фронтални

Циљеви и задаци
садржаја програма
- усмеравање ученика ка
креативној доради и преобликовању постојећих
облика
- развијање маште и
индивидуалног ликовног
израза
- развијати моторичке
способности
- развијање способности за
опажање облика, вели
чина, светлина, боја,
положаја у природи
- развијање смисла за
компоновање
- развијање мишљења и
визуелног ликовног сензи
билитета
- развијање способности за
препознавање традици
оналне, модерне,
савремене уметности
- развијање способности за
опажање положаја
облика у простору
- развијање самосталног
изражавања коришћењем
различитих техника и
средстава
- развијање љубави према
вредностима израже
ним у делима свих
облика уметности
- развој маште у случајно

Корелација

Сј ,ПД,

МК, СЈ, ПД

МК,СЈ, ПД

Мат, ПД,

ЛК

случајно
добијених
ликовних односа
по личном избору
ученика
6.Плакат,
билборд,
реклама

7.Ликовне поруке
као могућност
споразумевања

- комбиновање

8

12

- уочавање
- цртање
- креирање
- сликање

- сликање
- цртање
- вајање

индивидуални
- групни
- рад у пару
- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

насталим ликовним вре
дностима

-увођење ученика у
различите могућности
кому никација
- стварање услова за
разумевање друштвених
појава
- увођење ученика у
различите могућности
кому
ницирања
- стварање услова уа
развијање свести о
потреби
чувања природне и
културне околине

ЛК

СЈ, ПД

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
-организовање заједничког реализовања теме (формирати групе, парове);
- разговор са ученицима како би сваки ученик дошао до своје идеје, а на основу понуђеног ликовног садржаја;
- објаснити основне карактеристике различитих техника;
- мењати амбијент, али препустити и ученицима избор амбијента
- повезивање ликовне уметности са искуствима из других области (етно, споменици, обичаји, одевање, музика)
- организовање посета изложбама
- опажање сличности и разлика творевина природе и човека
- организовање одељенске изложбе;
- учешће у ликовним конкурсима;
Користећи своја досадашња знања и искуства ученици ће из коришћење технике и средстава ликовног
изражавања на часовима у школи и ван ње (посета изложби, галерија, музеја, културних добара...), а уз помоћ
наставника остваривати програмске садржаје за четврти разред.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника:
- објашњава нове технике и поступак рада
- усмерава и подстиче ученике при раду
- помаже при избору средстава и материјала
- показује уметничка дела и кроз разговор помаже ученицима да схвате њихову вредност
б) Активности ученика:
- посматрају, проналазе, уочавају и опажају облике, величине, положај облика у природи
- на основу знања о бојама откривају и изводе нове боје
- сарађују (у пару, групи ) и дискутују о радовима другова

ИСХОДИ – ЛИКОВНА КУЛТУРА
ТЕМЕ
1.Коришћење разног
материјала за
компоновање
2.Композиција и
покрет у
композицији
3.Орнаментика
4.Простор
( повезивање
разних облика у
целину)
5.Одабирање
случајно добијених
ликовних односа по
личном избору
ученика
6.Плакат, билборд,
реклама
7.Ликовне поруке
као могућност
споразумевања

ОСНОВНИ НИВО
- користи
одговарајући
материјал
- распоређује
предмете и облика
повезујући их у
једноставну целину
- има елементарна
знања о основним и
изведених боја
- меша основне боје
да би настале
изведене
- препознаје и
именује различите
површине
(
глатко, храпаво,
меко, тврдо)
- учествује у
реализацији
заједничке идеје

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

- безбедно и примерено
користи средства и
материјале да би изразио
своју замисао
- користи једноставне
термине из визуелних
уметности ( цртеж, слика,
сликар, акварел, темпера)
- зна основна својства
акварела и темпере
- ликовно изражава
доживљај везана за искуство
из непосредног окружења и
маште
- разликује нијансе боја на
предметима у окружењу, на
сопственим и радовима
других
- ствара једноставне ликовне
целине користећи основне и
изведене боје
- ствара једноставне целине
користећи топле и хладне
боје
- учествује у избору садржаја
да би представио неку идеју

- уме да препозна
тродимензионална
уметмичка дела у музејима
и галеријама
- примењује сазнања о
међусобном односу боја
да би остварио замисао
- својим речима исказује
утисак о свом и раду
вршњака
- активно учествује у
презентацији сопствених и
радова вршњака
- користи друга места и
изворе (нпр. Позориште,
биоскоп, интернет) да би
проширио своја знања

Праћење остваривања наставних садржаја: на савком часу вредновање од стране ученика и наставника, лична
евиденција наставника, резултати на конкурсима, учешће у групном раду, оцењивање

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ наставног предмета је:развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке
вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа .
Задаци:
• неговање способности извођења музике (певање/свирање) ;
• упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности
• стицање навика слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких
порука ;
• подстицање музичког стваралаштва и изражавања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике )
• развијање критичког мишљења – исказивање осећања о музици која се изводи и слуша .
Оперативни задаци :

Ученици треба да :
• певају песме по слуху
• слушају вредна дела уметничке и народне музике
• изводе дечје, народне и уметничке игре
• свирају на дечјим музичким инструментима
• усвајају основе музичке писмености

Тематска структура -36 часова
Активности у
НАСТАВНИ
Број
васпитноСАДРЖАЈИ
часова
образовном
раду
1. Извођење
музике
певањем и
свирањем

2. Слушање
музике

3. Стварање
музике

23

- слушање
- певање
- илустровање
- закључивање

Основни
организациони
облици рада
- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

8

- слушање
- изражавање
- закључивање
- истраживање
- уочавање

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

5

- изражавање
- истраживање
- креирање

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

Циљеви и задаци
садржаја програма
- неговање способности
извођења музике ( певањесвирање
- извођење народних и
уметничких дечјих игара
- развијање критичког
мишљења
( учешће у разговору о
музици која се изводи и
слуша )
- стицање навике слушања
музике,подстицање
доживљаја и
оспособљавање за
разумевање музичких
порука
- развијање интересовања,
музичке осетљивости
и креативности

Корелација

СЈ,ПД

МК, СЈ

МК, СЈ

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
- вежбе памћења
- вежбе моторике;
- осмишљавањем различитих активности развити музичке способности код ученика,
- вокално-инструментално извођење песам различитог карактера;
- мотивационо подстицање ученика (одељенска такмичења) на изражајно певање;
- одабир и презентовање различитих музичких дела прилагођених узрасту ученика;
- кроз музичке и едукативне игре објаснити елементе музичке писмености;
- повезати наставу музичке културе са другим предметима, али са музичким животом средине у којој ученици
живе и раде (школа, град);
- организовање посета концертима
Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких активности:
- певање и свирање
- слушање музике
- активности у музичком стваралаштву

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника: планира, објашњава, упућује, подстиче, демонстрира
б) Активности ученика:
- усвајају основе музичке писмености
- слушају, препознају и анализирају музичко дело
- свирају на дечјим музичким инструментима
- упознају звук разних инструмената
- изводе народен и уметничке песме и игре
- проналазе и стварају мелодије на задати текст
ИСХОДИ – МУЗИЧКА КУЛТУРА
ТЕМЕ

1.Певање и
свирање,
основе
музичке
писмености
2.Слушање
музике
3.Музичко
стваралаштво

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

- пева једноставне песме у
складу са текстом
- препознаје половину,
четвртину и осмину ноте
- именује тонове у
линијском ситему
-слуша краћа музичка дела
- препознаје и разликује
звуке неких музичких
инструмената
- разликује вокална,
вокално-инструментална и
инструментална музичка
дела
- зна да осмисли покрете на
дату музику ( ходање
трчање, скакутање,
тапшање)

- пева дечје песме у
одговарајућем ритму
-свира на ритмичким
инструментима
- пева једноставне песме из
нотног текста
- записује и изводи
једноставне ритмичке вежбе
- уочава паузу у оквиру нотног
записа
- слуша и препознаје кратка
инструментална музичка дела
- зна начине на које музика
учествује у свакодневном
животу
- уочава само одређени
карактер композиције ( плесни,
свечани, успаванка )
- ствара једноставну мелодију
на задати текст и импровизује
мелодије без текста

НАПРЕДНИ НИВО

- свирају на дечијим
мелодијским
инструментима
- својим речима описује
доживљај слушања
музичког дела
- пажљиво слуша музичко
дело
- импровизују ритмове на
ритмичким инструментима
- импровизују мелодију на
властити стих или на стих
који је предложен од
стране наставника

Праћење остваривања наставних садржаја: на савком часу вредновање од стране ученика и наставника, лична
евиденција наставника, резултати на конкурсима, учешће у групном раду, оцењивање

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ наставе физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са
осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,
афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:

▪
▪
▪
▪

подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
стицање моторичких способности;
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања значаја и суштине физичког
васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;
▪ формирање морално-вољних квалитета личности;
▪ 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 средине.
Тематска структура: 108 часова
Активности у
Наставни
Број
васпитносадржаји
часова
образовном раду

1.Атлетика

2.Вежбе на тлу
и справама

3.Ритмичка
гимнастика и
народни плес

4.Основи
тимских игара

31

38

- вежбе обликовања
- вежбе за стицање и
увежбавање
моторичке
информисаности
- елементарне игре
- вежбе и игре са
елементима атлетике
- вежбе обликовања
- вежбе за стицање и
увежбавање
моторичке
информисаности
- елементарне игре
- вежбе и игре са
елементима
гимнастике
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- вежбе обликовања
- вежбе за стицање и
увежбавање
моторичке
информисаности
- ритмичке вежбе и
народни плесови

7

- вежбе обликовања
- вежбе за стицање и
увежбавање
моторичке
информисаности
- елементарне игре
- вежбе и игре са
елементима

Основни
организациони
облици рада

Циљеви и задаци
садржаја програма

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- разликује правилно од
неправилног држања тела
- усавршавање моторичких
способности
- развијање моторичких
способности
- вешто изводи
једноставне форме
природног кретања
- формирање правилног
држања тела

Корелација

МАТ, ПД

Мат, ПД
- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- изводи задате вежбе са
реквизитима
- стицање теоријских
знања
- тицање моторичких
умења, знања

МК, ЛК
- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- усклађује једноставне и
задате покрете уз музику
- правилно изводи основне
кораке народних плесова

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- познаје правила тимских
игара и придржава их се
- стварање услова за
социјално прилагођавање
ученика на колективан
живот и рад

Сви
предмети

спортских
игара(кошарка,
одбојка,
рукомет)

5.Здравствено
васпитање

6.Елементарне
и штафетне
игре

3

- закључивање
- уочавање
- елементарне игре

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару
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- вежбе обликовања
- вежбе за стицање и
увежбавање
моторичке
информисаности
- вежбе и игре са
елементима
спортских игара

- фронтални
индивидуални
- групни

- подстицање сазнања о
ПД,СЈ,
себи, свом телу и
сопственим способностима
- формирају представу о
здрављу и факторима који
доприносе чувању
здравља
- усвајање знања о
важности одржавања
личне хигијене
- формирање културе
обедовања и упознавање
са
последицама неправилне
исхране
Мат, ФВ
- стицање моторичких
способности
- развој и усавршавање
моторичких способности
- стварање услова за
социјално прилагођавање
ученика на колективан
живот и рад

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
- вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама);
- вежбе моторичких знања, умења и навика;
- елементарне игре спретности, брзине и издржљивости;
- вежбе снаге (трчање, скокови/ увис и удаљ, бацање )
- вежбе на тлу;
- такмичарске игре;
- слободне активности;
- примена теоријских знања о здравњу у оквиру предавања, спортских и едукативних игара;
- упућивање ученика на самостално вежбање;
- излети; настава у природи;
- кросеви:
- такмичења;
- програм се остварује на часовима редовне наставе, али и кроз ванчасовне и ваннаставне активности
(излети, кросеви, шетље, настава у природи, такмичења у скучно);
- оперативни задаци се стварују кроз следеће етапе: одређивање радних задатака, утврђивање стања, средстава,
метода за остваривање радних задатака, праћење и вредновање резултата рад;
- акценат се ставља на развој моторичких вредности
- теоријска знања о здрављу и хигијени су у служби развоја потребних навика које ће ученици примењивати у
свакодневном животу и раду;
- наставно градиво по циклусима остварује се у континуитету за један временски период (нпр. Атлетика у јесењем
периоду, вежбе на тлу и справама у зимском и тимске игре на пролеће);

- праћење и вредновање је сукцесивно, током целе школске године.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника: планира, осмишљава, демонстрира, објашњава, подстиче, коригује, води,
координира, сарађује, игра се..
б) Активности ученика: посматрају, вежбају, понављају, истражују, сарађују, уважавају, негују, развијају, играју
се...
ИСХОДИ – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМЕ

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

- трчи на 40 м из ниског и
високог старта
- баца лоптице јачом и
слабијом руком
- скаче увис, скаче удаљ
- правилно држи тело
- изводи једноставније
вежбе обликовања
- самостално изводи
једноставне плесне кораке
- баца и хвата лопте
- учествује у тимским
играма
- примењује природне
облике кретања и њихове
комбинације у играма и
полигонима
- поседује знања о значају
физичке активности за
очување и унапређивање
здравља

- користи разне варијанте
- унапређује моторичке
способности извођењем
трчања(напред, бочно...)
- брзо трчи кроз убрзања
1.Атлетика
вежби и учешћем у
тимским играма
- разликује правилно од
- успешно примењује
неправилног држања тела
2.Вежбе на тлу
- изводи једноставне вежбе на штафетно трчање на
и справама
деоницама до 20 м са
тлу и справама
додиром
- правилно изводи основне
3.Ритмичка
- упознаје своје
кораке изабраног плеса
гимнастика и
способности
- баца и хвата лопте повезано
народни плес
- опходи се с пажњом
- зна да прескаче вијачу на
према вршњацима и
различите начине
4.Основи
- познаје правила изабраних
показује спремност да им
тимских игара
помогне у савладавању
тимских игара
покрета и корака
- игра се и вежба у групи
5.Здравствено
- поседује основне навике
успостављајући сарадничке
васпитање
личне и колективне
односе
хигијене
- поштује постављена правила
6.Елементарне
- избегава ситуације у којима
и штафетне
може да се повреди и уме да
игре
тражи помоћ
- поседује основне навике
личне хигијене
Праћење остваривања наставних садржаја: на сваком часу вредновање од стране ученика и наставника, лична
евиденција наставника, резултати на мерењима, учешће у спортским надметањима, ангажовању, оцењивање

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – САЗНАЊЕ
О СЕБИ И ДРУГИМА
Циљ и задаци
Општи циљ предмета Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања
код ученика трећег разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану
активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности

неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и
сарадњу, која поштује и себе и друге.

-

Задаци:
У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико основних задатака:
подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;
оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и
остварују своје потребе на начин који не угрожава друге;
развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење
стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло;
оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;
развијање појма пријатељства;
оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз
договарање активно доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама;
оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у
њиховом остваривању;
развијање и неговање еколошке свести;
развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности;
оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета.

Тематска структура- 36 часова
Теме

1.САРАДЊА

2.УВАЖАВАЊЕ
РАЗЛИЧИТОСТИ

Број
часова

2

9

Активности у
образовноваспитном
раду
- разговара
- црта
- закључује
- слуша
- игра се
- слуша
- разговаеа
- црта
- препознаје
своја
осећања
- игра се

- разговара
- илуструје
- - игра
асоцијација
3.ПРИЈАТЕЉСТВО

5

Основни облици
извођења
програма
- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

Циљеви и задаци садржаја
програма
- подстицање групног
рада,договарања и сарадње
са вршњацима и одраслима
- активно учествовање у
процесу васпитања
- Уважавање различитости и
особености
-Подстицање самосвести,
самопоштовања и уважавања
других
- уочавање и превазилажење
стереотипа везаних за пол,
узраст,изглед, понашање,
порекло
- оспособљавање ученика да
препознају и разумеју
сопствена осећања и потребе
и њихову међусобну
повезаност,
-развијање појма
пријатељства и моралног
расуђивања ( крађа, лаж )
- превазилажење моралних
дилема

Корелација

Сви предмети

Сви предмети

Сви предмети

4.ПОЈЕДИНАЦ И
ЗАЈЕДНИЦА

5.РЕШАВАЊЕ
СУКОБА

6.ОДГОВОРНОСТ

7.ЕКОЛОШКА
СВЕСТ

8.РЕЗУЛТАТИ
РАДА

9

3

4

3

1

- слуша
- разговара
- закључује
- препознаје
- игра се

- посматра
- проверава
- комуницира
- игра се
- имитира

- слуша
- разговаеа
- изражава
своја
мишљења и
искуства

- слуша
- разговаеа
- црта
- игра се

- разговара
- процењује
- презентује

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- развијање комуникативне
способности,невербалне и
вербалне
комуникације,вештина
ненасилне комуникације
-упознавање правила која
регулишу живот у заједници
- оспособљавање ученика за
примену вештина ненасилне
комуникације - упознавање
поступака ненасилног
решавања сукоба
- упознавање поступака
заштите од насиља
- развијање креативног
изражавања
- оспособљавање ученика да
упознају непосредно
друштвено окружење и
сопствено место у њему
- развијање моралног
расуђивања
- оспособљавање ученика да
буду способни да активно
учествују у остваривању
еколошке свести,
-упознавање значаја бриге о
животињама и биљкама
- развијати способност
евалуације, процењивања и
критичког мишљења о свом
раду
- упознати одрасле са
резултатима оствареног
програма

Сви предмети

Сви предмети

Сви предмети

Сви предмети

НАПОМЕНА: У току године су могуће корекције плана ради усклађивања садржаја часа грађанско васпитање са
часовина обавезних и изборних предмета за тематске дане, као и ради корелације са другим предметима, а у
складу са датумима који се обележавају.
НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
-вербални (монолошки и дијалошки); јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих се
придржавају сви учесници;
-метод демонстрације (приказивање, илустрације, цртежи); реализација интерактивних радионица;
-метод драматизације; искуствено учење кроз игровни контекст;
-учење путем открића; уобличавање и поимање личних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи;
константно подстицање и одржавање интересовања и сазнајне мотивације ученика;
-реализација интерактивних радионица;
-јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих се придржавају сви учесници;
-искуствено учење кроз игровни контекст;

-уобличавање и поимање личних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи;
-константно подстицање и одржавање интересовања и сазнајне мотивације ученика;
Одлучујућу улогу у начину остваривања програма наставе грађанског васпитања има сарадња између учитеља и
ученика. Учитељ се појављује као организатор размене међу децом, која ће бити подстицај за развој њиховог
социјалног сазнања, самосвести, моралног и критичког мишљења.
Битне методичке одреднице образовно-васпитног рада су: искуствено учење, игровни контекст, метода
партиципације и интеракције, метода рефлексије, истраживачке, симулационе, стваралачке и друге методе.
За квалитетну и подстицајну размену важно је јасно артикулисање циља активности, распоред седења ( у
круг), след активности.
Учитељ мора бити спреман да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да подстиче
развој оних стилова понашања којима се штите људска права и јачају демократски и толерантни односи, да
подрже ученике када им је тешко да се изразе или да слушају.
Пошто је учење по моделу важан облик социјалног учења, битно је да учитељ својим понашањем,
начином рада и односом према ученицима демонстрира вредност које жели да његови ученици усвоје.
Праћење остваривања наставних садржаја: на сваком часу вредновање од стране ученика и наставника, лична
евиденција наставника

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Циљ предмета је развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне
средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну
средину.
-

Задаци:
разумевање појава везаних за непосредну животну средину;
препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха,
земљишта, хране, биљног и животињског света);
уочавање узрочно-последичних веза у животној средини;
уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа;
васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи;
стицање навика одговорног понашања према животињама;
развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине;
решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;
развијање правилног става и критичког мишљења.

Тематска структура -36 часова
Активности у
Наставни
Број
васпитносадржаји
часова образовном
раду
- слуша
- разговара
- посматра
1.ЖИВОТНА
6
- открива
СРЕДИНА
- сазнаје
- илуструје

Основне методе и
начини рада у току
реализације
програма
- дијалошка
- демонстративна
- патиципативна
- истраживачка
- илустративна
- игра

Циљеви и задаци садржаја
програма
- развити одговорност
према очувању животне
средине
- упознати услове живота
- упознати биљни и
животињски свет и

Корелација

ПД, СЈ

- прави
2.ПРИРОДНЕ
ПОЈАВЕ И
ПРОМЕНЕ У
ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ

3.ЗАГАЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

4.ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И
ЗАШТИТА
ЗДРАВЉА

творевине људског рада

5

-

посматра
прати
уочава
бележи
разговара
илуструје

-

8

-

слуша
посматра
бележи
уочава
презентује
илуструје

-

17

-

слуша
разговара
брине
користи
истражује
бележи
илуструје
игра се и
имитира

-

дијалошка
демностративна
истраживачка
илустративна

дијлошка
демонстративна
истраживачка
илустративна

дијалошка
текстуална
истраживачка
илустративна
игра улога

- уочавати и описивати
основне појаве и промене
у животној средини
- развијати истраживачки
дух, самосталност и
стваралаштво
- уочавати и описивати
основне појаве које
угрожавају животну
средину
- изграђивати личне
критичке ставове према
загађењу животне
средине
- формирати навике и
развијати одговоран
однос према себи и
животној средини
- стицати знања о
правилној и здравој
исхрани, а све у циљу
очувања здравља
- развијати радозналост,
ктитичност,
самокритичност и
креативност

ПД, СЈ,ЛК

ПД, СЈ

ПД,СЈ

НАПОМЕНА: У току године су могуће корекције плана ради усклађивања садржаја часа чувара природе са
часовина обавезних и изборних предмета за тематске дане, као и ради корелације са другим предметима, а у
складу са датумима који се обележавају.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
- вербални (монолошки и дијалошки)
- метод демонстрације (приказивање, илустрације, цртежи)
- метод драматизације
- учење путем открића
- експериментални метод
Садражаји овог програма усмерени су на примену и практичну реализацију знања стечених у предходним
разредима. Поред описивања, цртања, огледа, играња, реализација се врши и ван шлолског простора, у
непосредном окужењу, школи у природи, излетима, рекреативној настави (посматрањем, праћењем,
истраживањем , сакупљањем и организовањем разних акција). Учитељ самостално и у договору са ученицима
креира време, место извођења и број часова за одређене програмске садржаје; примена и практична
реализација стечених знања у претходном разреду; коришћење очигледних средстава и различитих извора
знања, примена рачунара; искуствено учење ван школског простора, у ближем и даљем окружењу школе, на
настави у природи и излетима; сазнајна мотивација ученика.
Праћење остваривања наставних садржаја: на сваком часу вредновање од стране ученика и наставника, лична
евиденција наставника

НАРОДНА

ТРАДИЦИЈА

Циљ и задаци
Увођење најмлађих нараштаја кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију традиције, један је
од начина да се спречи убрзано одумирање многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из
праксе, односно из самог живота. Правилним, одмереним и правовременим пласирањем информација о
народној традицији постижу се и многа друга добра, као што су стицање свести о себи самом и свом месту у свету
сличних и различитих, формирање представе о континуитету и укорењености и сл. Концепција наставе овог
изборног предмета посебан нагласак ставља на локалну народну традицију, чиме се у мултинационалној и
мултиконфесионалној средини, каква претеже у Србији, чувају права и особености мањина и
њиховидентитет.Намера је да се ученику овај изборни предмет понуди током првог циклуса, али се отвара
могућност и за даље опредељење, почетком наредног циклуса, све до краја општег образовања.
Општи циљ:
Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно
упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.
Задаци:
Усвајање елементарних знања о:
разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз:
-

упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче,песме, пословице);
упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке,
разбрајалице итд.);
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у првом
циклусу);
годишњем циклусу, и то кроз познавање:
-

основних разлика између градског и сеоског начина живота,
основних сезонских радова,
основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове,
основних и општих празника,
обичајно-обредних радњи везаних за те празнике.

Тематска струкрура - 36 часова
Р.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наставне теме
Питај своју баку
Радови и празници
Хлебови н исхрана
Биљке и пролећно лековито биље
Кућа
Традиционални занати
У купно:

Број часова
5
6
4
3
4
14
36

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
Овај изборни предмет би требало схватити као интердисциплинарно средство за лакше савлађивање нових
и непознатих чињеница и приступити методологији наставних предмета из области уметности.
Ученици само на појмовном нивоу треба да упознају науке, установе и друштва која се баве очувањем и
неговањем народне тариције.
Пожељно је да ученици израде неке музичке инструменте и покушају да свирају на њима; организовањем
изложби и приредби како би показали стечена знања, умења и вештине.
Излет ће се извести у временском периду мај-јун, у одељењима која се нису определила за Наставу у природи
Праћење остваривања наставних садржаја: на сваком часу вредновање од стране ученика и наставника, лична
евиденција наставника.

ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Разред: трећи
Фонд: 72 часа
Ци љ : Основни циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему
и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Циљеви и задаци програма образовања су:
-

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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се
темеље на начелима различитости и добробити за све;
развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном
друштву;
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

-

Циљ-Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да комуницира на основном нивоу страним језиком, у
усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.
Настава страног језика треба да :
-

-подстакне потребу за учењем страних језика,
-подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика,
-олакша разумевање других и различитих култура и традиција,
-стимулише машту,креативност и радозналост,
-подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.

-

-

Општи стандарди -Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог 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:
-препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,
-разуме вербални садржај уз помоћ невербалне комуникације,
-разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
-разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при говору и читању,
-даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,
-описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,
-репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.
Интеракција
Ученик треба да :
-реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,
-поставља једноставна питања,
-изражава допадање и недопадање,
-учествује у заједничким активностима на часу,
-поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.
Писмено изражавање
Ученик треба да :
-поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним текстом или визуелним
подстицајем,
-пише личне податке(име,презиме и адресу),
-прави спискове са разлишитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...),
-допуњава честитку.
Знања о језику
Ученик треба да:
-препознаје основне граматичке елементе,
-користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(нпр. Форме учтивости),
-разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активностима

Тематски/ глобални план са активностима, начинима извожења програма, корелацијом
НАСТАВНА ТЕМА
И САДРЖАЈ

1.ШКОЛА
-алфабет
-школски
простор
-прибор
-активности
-боје и бројеви
до 100

2. МОЈИ ДРУГОВИ
И ЈА
-дружење
-играчке
-спортови
-делови тела

3.ПОРОДИЦА И
БЛИСКО

БРОЈ
ЧАСОВА

9

9

9

АКТИВНОСТИ

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.

НАЧИНИ ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.

-вербално-текстуална,
-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-слушање,
-реаговање на команде

-вербално-тесктуална
-демонстрација,

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
-усвајање нових
знања(алфабет) и њихова
примена на научене садржаје,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући
начин,
-оспособљавање за
самостално комуницирање о
познатим темама,
-примена усвојених структура,
-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-репродуковање рецитација и
песама,
-увежбавање гласног читања и
писања.
-даљи рад на
описмењавању,поштујући
правопис,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући
начин,
-оспособљавање за
самостално комуницирање о
познатим темама,
-примена усвојених структура,
-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-примена стечених знања,
-увежбавање гласног читања.
-даљи рад на
описмењавању,поштујући

КОРЕЛАЦИЈА

-Српски језик
-Математика
-Ликовно

-Грађанско
васпитање
-Физичко
васпитање
-Свет око нас

-Свет око нас
-Грађанско

ОКРУЖЕЊЕ
-шира
породица,суседи,
пријаетељи
-кућни
љубимци и
обавезе
-описивање
особа

4.ПРАЗНИЦИ
-годишња
доба,месеци,дани
-важни
празници(Нова
година,Божић,Уск
рс...распуст)
-обичаји
-честитање и
адекватни
поклони

5.МОЈ ДОМ
-кућа,делови
стана,намештај;дв
ориште
-описивање
просторија
-обавезе у
кући

наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.

-дијалог,
-коперативна,
-вербално-текстуална,
-интерактивна,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

9

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.

-вербално-текстуална
-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна, вербалнотекстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

9

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,

-демонстрација,
-вербално-текстуална,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

правопис,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући
начин,
-оспособљавање за
самостално комуницирање о
познатим темама,
-примена усвојених структура,
-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-примена стечених знања,
-увежбавање гласног читања.
-усвајање новог и понављање
старог вокабулара и
једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући
начин,
-разумевање вербалних
садржаја уз помоћ невербалне
комуникације,
-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и
песама,
-даљи рад на описмењавању,
-увежбавање гласног читања.
-усвајање новог и понављање
старог вокабулара и
једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући
начин,
-разумевање вербалних
садржаја уз помоћ невербалне
комуникације,

васпитање
-Српски језик

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање
-Српски језик

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање

-цртање по диктату,
-писање.

6.ИСХРАНА
оброци,омиљена
храна,здрава
храна
-воће и поврће
-врсте
продавница и
куповина

7.ОДЕЋА
-одевни
предмети
-прикладно
одевање

9

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.

9

-слушање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење
илустрованог
материјала.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-демонстрација,
-дијалог,
-вербално-текстуална,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и
песама,
-даљи рад на описмењавању,
-увежбавање гласног читања.
-усвајање новог и понављање
старог вокабулара и
једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући
начин,
-разумевање вербалних
садржаја уз помоћ невербалне
комуникације,
-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и
песама,
-даљи рад на описмењавању.
-усвајање новог и понављање
старог вокабулара и
једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући
начин,
-разумевање вербалних
садржаја уз помоћ невербалне
комуникације,
-описивање, кратким
структурама, познате
ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и
песама,

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање

-Свет око нас
-Грађанско
васпитање

-даљи рад на описмењавању.

Начин праћења оставривања програма, оствареност стандарда и исхода, вредновање: формативно- на сваком часу процењивати учешће у
активностима, ангажовање, однос према друговима, однос према обавезама, укљученост у рад у пару, групни рад, тимски рад, процена од стране
ученика наставног часа, ангажовања и знања других ученика и процена сопственог рада и напредовања
Сумативно-вежбе, усмени одговори, писмене провере

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Трећи

ТЕМА

ЦИЉ

I – УВОД

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

(наставне јединице)

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

• Мотивисање ученика за
похађање верске
наставе

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
Когн итивн и аспект:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 3. разреда
основне школе;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

• моћи да уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном разреду
школовања.
• ученик ће бити мотивисан да
активно учествује на
часовима верске наставе
Когн итивн и аспект:
• препознати неке елементе
библијске повести о стварању
света;
• моћи да препозна и именује иконе
на којима су представљени дани
стварања света, на основу
библијске повести;

Катихизација као литургијска
делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.

Афективн и аспект :

II – БОГ СТВАРА • пружити ученицима
основна знања о учењу
СВЕТ И ЧОВЕКА
Цркве о стварању света;
• омогућити ученицима да
разумеју да Бог ствара
природу
и човека, јер
2. Свето Писмо нам
сведочи о настанку жели да их воли и да
буде са њима заједно;
света

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

• Појам Светога
Писма као књиге
откривења
• Стварање
невидљивог светадуховних сила анђела
• Библијско

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
В р ст е н аст аве
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (34 часова)

3. Света некада
уопште није било
(1. и 2. дан
стварања)
4. Све је биље
створено и Сунцем
обасјано (3. и 4. дан
стварања)
5. Све врви од
живота ( 5. и 6. дан
стварања)
6. Створен сам да
личим на Бога

• моћи да увиди да је свет скуп
• Пружити ученицима
конкретних врста живих бића која
могућност да разумеју да
су уједињена, једна другима
је човек у природној
потребна и да она чине велику
вези са свим оним што је
заједницу љубави – Цркву;
Бог претходно створио,
• моћи да објасни да је свет створен
али да се разликује од
љубављу Божјом;
свих створених бића;
• Објаснити ученицима да • моћи да разуме да се права слобода
изражава као љубав према другим
је човек икона Божја
људима, природи и Богу;
(сличан Богу) зато што је
створен као слободна
• уочити да је човек сличан Богу.
личност и једини позван
Афективни аспект:
да буде домаћин света;
• Омогућити ученицима
да увиде разлику између
Бога и створене природе.

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

• практична настава (2часа)
Мест о р еали заци је н аст аве
•

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

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

Ди д акти чк о мет оди чка уп ут
ст ва
за реали заци ју наст аве
•

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

III – БОГ НАС
ВОЛИ
7. Бог ствара свет
из љубави
8. Бог, људи и
природа
9. Свет не може без
Бога
10. Бог се брине о
свету
11. Божићни
весници

• Омогућити ученику да
увиди да је Бог створио
свет из љубави;
• Омогућити ученику да
увиди да се Бог брине о
свету;
• Омогућити ученику да
разуме да је Бог из бриге
према свету и човеку
послао свога Сина у
свет.

Когн итивн и аспект:
• знати да је Бог створио свет из
љубави и да објасни како зна да
Бог воли свет;
• препознати да Бог брине о свету и
да наведе примере Божјег старања
о свету;
• увидети кроз своје креативне
способности да је човек сличан
Богу;
• увидети да Бог жели да свет
постоји вечно;
• увидети да су Бог, људи и природа
различити, али да нису потпуно
раздељени;
• увидети различитост која постоји

• Прича „Шишарка“
или прича
„Себични џин“ О.
Вајлд (са правим
крајем, кад се
појављује
Христос...)
• Прича Св. Владике
Николаја о томе
како је Господ са
Богородицом
избавио пастира
Давида из невоље
(кад је заспао у
пећини а змија му
легла на груди...)А

•

•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим

између Бога и створеног света;
• знати да је Бог из бриге према
свету и човеку послао свога Сина
у свет;
• упознати улогу анђела као
сарадника Божјих у старању о
свету;
• уочити да је свет смртан ван
заједнице са Богом;
• упознати сдржај молитве Анђелу
чувару;
• усвојити текст и мелодију песме
„Анђели певају“.
Афективн и аспект :
• бити подстакнут да развија свест о
томе да је важан зато што га воли
Бог и његови ближњи ;
• бити подстакнут да се труди да
воли све људе (чак и оне од којих је
веома различит).

•

•
•
•
•
•
•

•
•
IV – ЗАЈЕДНИЦА
БОГА И СВЕТА
КРОЗ ЧОВЕКА

Пружити
ученицима
основ за разумевање да
се лични однос са
Богом остварује кроз
служење
Богу
и
ближњима;
12. Човек домаћин и
ученицима
свештеник у свету • Пружити
основ
за
разумевање
да
13. Свети Сава
•

Когн итивн и аспект:
• уочити да је човек посредник
између Бога и природе и да Бог са
природом разговара преко човека;
• проширити своје знање о служењу
Светога Саве Богу и нашем
народу;
• уочити да нема љубави без
служења ближњима;

•

•

кад је одрастао
Цар Давид је
описао Богородицу
и Христа у псалму
„Љубавна песма“,
М. Данојлић (о
маслачку и
облачку)
Јављање анђела
Богородици;
Јављање анђела
Јосифу;
Сусрет Богородице
и Јелисавете;
Јављање анђела
пастирима;
Јављање анђела
мудрацима;
Анђео јавља
Јосифу да склони
породицу у
Египат;
Молитва Анђелу
чувару;
Песма: „Анђели
певају“.
Прича „ Три
дрвета“(Ова прича
је и Божићна и
Васкршња)
Подизање
задужбина –
најзначајније
задужбине Светога
Саве и Светог
Симеона

употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.
• Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.
• У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.
• Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.
Е валуац и ја наст аве
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:
•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара

14. Свети Сава
брине о нама
15. Радост служења

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

природи и човеку вечно • упознати библијску повест о
постојање дарује Бог;
Христовом служењу Апостолима.
• Омогућити ученику да Афективн и аспект :
увиди да су светитељи • бити подстакнут да љубав
најбољи пример односа
препознаје као служење;
човека са Богом;
• знати да кроз чињење дела
• Пружити ученицима
љубави према ближњима, постаје
основна знања о о
сличан Христу и светитељима
Светоме Сави као
Божјим.
нашем примеру
служења.

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

Когн итивн и аспект:
• препознати да је Литургија
захвалност Богу;
• уочити да се захвалност Богу
показује кроз наше дарове;
• уочити да наши дарови хлеб и вино
представљају свет у малом;
• увидити везу Литургије и спасења
човека и света;
• проширити своја знања о празнику
Васкрсења;
• увидити шта за створену прируду
значи Христово Васкрсење;
• усвојити текст и мелодију песме
„Људи ликујте“
Афективн и аспект :
• бити подстакнут да учествује
на Литургији како би показао
Богу да жели да буде у
заједници са Њим;
• бити подстакнут да у себи
развија осећај захвалности према
Богу и својим ближњима.

Мироточивог
• Јеванђељско
казивање о
Христовом
служењу – прање
ногу апостолима и
Тајна вечера
• Прича:
Доброчинство –
најлепши начин да
постојиш, из
књиге «Мали
анђео», Н.
Витошевић.
• Твар у Литургији –
хлеб и вино
• Песма“Како настаје
хлеб“ Лидија
Поповић
• Твар у Литургији –
тамјан, уље, восак,
вода, врба, бадњак,
јаје, жито, грожђе...
• Прича о
удовичиној лепти
• Велика Јектенија
• Прича „Мудри
чобанин“
Патријарх српски
Иринеј
Гавриловић(прича
о причешћу)
• Библијско
казивање о

•

ученика путем анкетних
евалуационих листића;
провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:
•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

Ок ви рн и бр ој часова п о т
емама
Увод – 1
Бог ствара свет и човека – 7
Бог нас воли – 7
Заједница Бога и света кроз човека–
6
Литургија – преображени свет – 7
Човек и природа - 6
•

Евалуација – 1+1

нас и да је васкрсао да
победи смрт за нас.

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

васкрсењу Лазара
• Казивање о женама
мироносицама на
Христовом гробу
((„Зашто тражите
живога међу
мртвима“)
• Васкршња прича „
И жовотиње“
Зинаида Хипијус
Когн итивн и аспект:
Поучне приче:
• Ученицима пружити
• препознати личну одговорност за
• „Свети Власије
неопходно знање да
творевину;
благосиља
разумеју да је човек
• увидити да се загађењем наше
животиње“
одговоран за очување
околине, загађује цео свет;
• „Игуман и медвед“
природе;
• увидити да се на православним
• „Необична лађа“
• Омогућити ученицима да иконама стварања света и човека,
(Свети Елије и
увиде на које све
приказује зависност природе од
крокодил)
начине људи данас
човека;
• „Свети Серафим и
уништавају природу, тј. • препознати представе које
медвед“
да увиде да загађење
приказују догађаје везане за стварање • Песма „ Радуј се“
природе потиче од
света;
М. Одаловић
човека;
• уочити у којој мери је напредовао и • Израда иконе
• Омогућити ученицима да савладао градиво Православног
Израда стрипа
разумеју да је човек
катихизиса трећег разреда основне
позван од Бога да брине школе.
о природи;
Афективн и аспект :
• бити подстакнут на очување
• Упознати ученике са
примерима изражавања природе и своје животне средине;
љубави према природи; • бити подстакнут да гледа на
природу као на Божју творевину;
• Развијати код ученика
скромност;
• Ученици ће бити подстакнути
• Установити обим и
да уреде школски простор
квалитет знања стечених у
изабраним радовима везаним
току школске године из
за стварање и очување света
Православног катихизиса.

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Српски језик и књижевност
Математика
Познавање природе и друштва
Музичка култура
Ликовна култура
Грађанско васпитање

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Циљ и задаци часа одељењског старешине су: развијање и неговање моралних особина, ставова и уверења
ученика, упознавање са правилима школског живота и рада, утицање на формирање навика чувања
материјалних добара, формирање позитивних односа према другима, развијање правилног односа према раду,
упознавање значаја поштовања правила понашања у различитим ситуацијама.
У годишњим плановима рада за сваку годину биће урађена листа са темама.

НАПОМЕНА: У току године ће се усклађивати садржаји часова ЧОС-а са часовима обавезних и изборних
предмета, као и са активностима поводом празника и прослава који се обележавају на нивоу државе, града и
школе (то је разлог изостављања редних бројева ).
ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ, КУЛТУРНЕ
И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ - 36 ЧАСОВА
Наставни
садржаји

Окрвирни
број
часова

КУЛТУРА

13

ЛИКОВНО
СТВАРАЛАШТВО

12

ЛИТЕРАРНО
СТВАРАЛАШТВО

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

8

3

Активности у
васпитнообразовном раду
-

учествује
пева
пере
рецитује
прави
црта
посматра
уочава
анализира
ствара
процењује
слуша
чита
пише
бележи
описује
рецитује

-

пева
слуша
свира
игра
ствара

Основне методе и
начини рада у току
реализације
програма
-

текстуална
илустративна
дијалошка
стваралачка

Циљеви и задаци садржаја програма

- развијати креативност,
оригиналност и стваралаштво
- развијати општу културу

- демонстративна
- стваралачка
- игра

- развијати машту, оригиналност, и
смисао за лепо

-

текстуална
илустративна
дијалошка
стваралачка
демонстративна

- богати речник
- увежбати писмено и усмено
изражавање
- неговати и развијати дечје
стваралаштво и креативност

аудио
стваралачка
демонстративна
игра

- развјати музичку писменост
- неговати ритам
- подстицати стваралачке
способности
- развијање осећаја за припадност
колективу

-

Корелација: Ове активности везане су за све наставне предмете
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ ДАТИХ ТЕМА
 Учешће у хуманитарним акцијама ( једна од њих је ''За срећније детињство'' )
 Учешће у активностима током Дечје недеље
 Посете биоскопу, позоришту, музеју, изложбама у Градској галерији и Јокановића кући

 Припреме програма и учешће у прослави Дана школе
 Припреме програма и учешће у прослави Савиндана
 Обележавање Дана жена, Дана вода, Дана Планете... ( израда честитки, поклона, паноа)
 Дан дружења ученика разредне наставе
 Обележавање Ускрса ( бојење ускршњих јаја )
 Уређење учионица и холова (ученички радови, цвеће )
 Активности током боравка на настави у природи или излету
***План је дат оквирно, а реализује се од 36 до 72 часа.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ЦИЉ:

Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и
ваннаставних активности из Школскиг програма, у климатски погодном месту; повезивање теоријског са
практичним , путем непосредног посматрања у природи, уочавања и закључивања; утицање на побољшање
здравља ученика и на укупни физички, психо - социо - емотивни развој личности; развијање еколошке свести и
подстиче на лични и колективни ангажман.
ЗАДАЦИ:
- Побољшање здравља, физичких способности, здравствених и хигијенских навика код ученика;
- Осамостаљивање ученика у реализацији различитих активности;
- Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у природи ;
- Упознавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно - последничних односа у конкретним
природним и друштвеним условима;
- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
- Развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским
потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих
стилова живота;
- Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
- Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;
- Повезивање теоретских знања са практичним активностима у амбијенталном окружењу;
- Социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу.
Стуктура делатности образовно-васпитног процеса наставе у природи :
1. Настава:
- обавезна
- изборна
2. Ваннаставне активности:
- Посете (културно-сазнајног карактера)
- Рекреативно-забавне активности
Начин извођења предвиђених садражаја усклађен је са Школским програмом од првог до четвртог разреда:
1.Настава ће се одвијати у амбијенталним условима, кроз посете (културно-сазнајног карактера) и
рекреативно забавне активности. Ученици ће примењивати стечена знања кроз разне форме активног и
амбијенталног учења; стицаће знања кроз посматрање , уочавање, откривање, упоређивање, истраживање. У

новим условима биће подстакнуто њихово самостално језичко уобличавања прикупљених података и њихово
презентовање, као и стицање знања на принципу очигледности, систематичности, поступности, практичности.
Начин извођења предвиђених садражаја усклађен је са Школским програмом за први разред:
1. Часови обавезних и изборних предмета ће се одвијати по распореду прилагођеним условима рада
наставе у природи. У току боравка одређени наставни садражаји биће реализовани у оквиру практичног и
стваралачког рада у току излета и посета, као и за време спортских и културно-забавних активности.
2.Излети, посете и шетње биће организовани свакодневно уз договор са стручним сарадником
одмаралишта и у току њих ће се реализовати различити задаци. Напомена ( планирани излети зависиће од
временски услова )
3.Друштвене и друге активности биће организоване сваке вечери, а у оквиру њих организоваће се : квизови
знања, надметања у рецитовању, плесу, песми, шали, имитацијама,...
4.Спортске активности ће се свакодневно организовати и почињаће јутарњом гимнастиком, настављаће се
различитим теренским и спортским играма ( штафетне игре, такмичарске игре лоптом, турнир у фудбалу, између
две и четири ватре, надвлачење конопца).

СРПСКИ ЈЕЗИК

Наставне
области

Тематска структура програма наставе у природи
број
часов
а

6

Активности ученика
у образовно –
васпитном раду
-

посматрање
уочавање
причање
постављање
питања
описивање
писање
читање

Основне методе и
начини рада у току
реализације

Циљеви и задаци садржаја програма
-

-

дијалошка
текстуална
писаних радова
излагања

-

ПРИРОДА И ДРУШТВО

МАТЕМАТИКА

-
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-

упоређивање
процењивање
израда задатака
уочавање
мерење
закључивање

-

уочавање
сличности и
разлика
препознавање
именовање
уређивање
окружења
одржавање
хигијене

-

-

дијалошка
демонстративна
писаних радова
текстуална

-

дијалошка
демонстративна
очигледности
практичних радова
писаних радова
експериментална

-

-

-

Развијање способности посматрања
и уочавање облика, боја и звукова у
природи
Доживљавање лепог у природи и
сталних промена у њој
Богаћење речника
Упућивање ученика да доживљено
исказују речима и сликом
Изражавање сопственог утиска
Примена стечених знања о мерењу и
јединицама мера
Утврдити и продубити стечена знања
о сабирању и одузимању
двоцифрених бројева
Примена стечених знања кроз
решавање текстуалних задатака из
свакодневних ситуација
Усвајање основних временских
одредница – сналажење у времену и
простору
Уочавање и опажање живе и неживе
природе у непосредној околини
Развијање одговорног односа према
окружењу
Уочавање и именовање различитих
временских промена

МУЗИЧКА КУЛТУРА
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

1
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-

певање
играње
слушање

-

шетање
трчање
такмичење
савладавање
природних
препрека
одржавање
личне хигијене

-

-

дијалошка
демонстративна

-

-

демонстративна
дијалошка
самосталног рада
-

2

-

посматрање
уочавање
прикупљање
обликовање
цртање

-

дијалошка
демонстративна
експериментална
практичних радова
-

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

1

1

области

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

-

бр.ч.

-

причање
препознавање
својих осећања
и осећања
других

-

препознавање
именовање
уређивање
окружења
одржавање
хигијене
простора и
окружења

-

Активности у
образовно –
васпитном раду

-

дијалошка
демонстративна

-

дијалошка
демонстративна
експериментална
практичних радова

Основне методе и
начини рада у току
реализације

Извођење народних дечјих игара
Учење нове песме
Развијање осећаја за ритам и
мелодију
Подстицање расположења и ведрине
Развијање издржљивости,
истрајности и упорности
Развијање хигијенских навика ради
ефикаснијег очувања здравља,
повећања отпорности организма од
штетног утицаја савременог начина
живота
Развијање координације, гипкости,
равнотеже и експлозивне снаге
Развијање код ученика смисла за
спајање различитих материјала и
предмета како би добили нову,
занимљиву целину, и то
посматрањем и прикупљањем
материјала и предмета из
непосредног природног окружења
Подстицање оригиналности и
креативности код ученика

-

Развијање другарства и пријатељства
Поштовање разлика
Уважавање својих и туђих потреба
Развијање толеранције и сарадње

-

разумевање појава везаних за
непосредну животну средину;
препознавање негативних појава у
човековом односу према природу
решавање једноставних проблемситуација - самостално и у тиму;

-

Циљеви и задаци садржаја програма

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ
рекреативно –
сазнајног карактера
КУЛТУРНО –
ЗАБАВНЕ
АКТИВНОСТИ
ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ
СТАРЕШИНЕ

-
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-

шетање
уочавање
учење
препознавање
прикупљање

-

излагања
дијалошка
очигледности
практичних радова

Развијање правилног односа према
природи и њеном очувању
Развијање спретности и кондиције у
природи
Стицање нових знања
Примена стечених знања на
очигледним, природним објектима
Боравак на чистом ваздуху ради
очувања здравља

-

7

-

играње
певање
креирање
имитирање
такмичење у
знању, умењу и
вештинама

-

демонстративна
практичних радова
игра улога
игров.активности

-

2

-

причање
размена
искустава
учење правила
понашања

-излагања
-демонстративна
-дијалошка

-

-

Развијање такмичарског духа
Подстицање оригиналности и
креативности
Препознавање склоности ученика и
карактеристичних особина
Неговање лепоте и задовољства у
дружењу
Развијање другарских односа
Прилагођавање новим условима
живота
Подстицање на културно понашање
у различитим животним
ситуацијама (у посети, шетњи, игри,
у ресторану, купатилу, соби,
дискотеци, продавници...)
Развијање осећања припадања
групи

ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА
У случају недовољног броја изјашњених ученика за реализацију наставе у природи, могуће је реализовати излет.
ЦИЉ:
Циљ организовања излета јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из
Школског програма; упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима;
упознавање са животом људи са ових простора;
ЗАДАЦИ:
- Проучавање објеката и културно - историјских споменика ;
- Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
- Развијање позитивног односа према културним и естетским вредностима;
- Обилазак станишта биљака и животиња;
- Подстицање испољавање позитивних емоционалних доживљаја;
- Побољшање здравља, физичких способности, здравствених и хигијенских навика код ученика;
- Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у природи ;
- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
- Развијање поштовања према националним, културним и естетским вредностима;
- Повезивање теоретских знања са практичним активностима у амбијенталном окружењу;
- Социјализација ученика и стицање искуства.

Активности у
образовно –
васпитном раду

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ
рекреативно –
сазнајног карактера

Област
-

шетање
уочавање
учење
објашњавање
препознавање
прикупљање

Основне методе и
начини рада у току
реализације
-

излагање
дијалошка
амбијентална
практичних
радова

Циљеви и задаци садржаја програма
-

Развијање правилног односа
према природи и њеном очувању
Развијање спретности и кондиције
у природи
Стицање нових знања
Примена стечених знања на
очигледним, природним објектима
Боравак на чистом ваздуху ради
очувања здравља

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
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Фонд часова за четврти разред по предметима

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупно : А

Ред.
број
1.
2.

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање

Верска настава
Грађанско васпитање

1.
2.
3.

Год.
180
72
180
72
72
36
108
720

1
1

36
36

1
1
1
2
22

36
36
36
72
792

22
1
1
24

792
36
36
864

1

36

1

36

Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

1.
Редовна настава
2.
Допунска настава
3.
Додатни рад
Укупно : А+Б+В+Г
Ред број

Нед.
5
2
5
2
2
1
3
20

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.
број
1.
Народна традиција
2.
Чувари природе
3.
Од играчке до рачунара
Укупно : Б
Укупно : А+Б
Ред. број

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Час одељ. старешине
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне
активности
Настава у природи

Укупно : А+Б+В+Г+Д

7-10 дана

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 економским, друштвеном и културном животу и допринос
демократском, економском и културном резвоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су :
- 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 способности деце и ученика;
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и
начелима доживотног учења;
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући
живот;
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције
и културе националних мањина;
- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и
толерантног друштва;
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и
вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;
- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских
заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање
понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у
демократски уређеном друштву;
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање
индивидуалне одговорности.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника:
- планира, одабира, осмишљава и припрема одговарајуће текстове и задатке за рад ученика;
- објашњава, демонстрира, упућује, води ученике у процесу учења, откривања, разумевања појава,
односа и веза;
- ствара проблемске ситуације ради мотивације ученика;
- постиче, прати, коригује и вреднује рад ученика;
- утврђује, обнавља и систематизује знања ученика;
- бележи резултате рада и води разговор са ученицима о резултатима и могућностима
превазилажења слабости.
б) Активности ученика:
- посматрају, уочавају, описују, распоређују, пишу;
- читају, доживљавају, истражују, откривају, анализирају, упоређују, закључују, интерпретирају;
- користе говорну ситуацију за усвајање и примену усвојених знања;
- вежбају, обнављају, класификују и систематизују усвојена знања;
- постављају питања, одговарају, аргументују, објашњавају, критикују;
- повезују и стварају нова дела (пишу, илиструју, глуме).

ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
бр. наст.
теме
1.
2.
3.

Наставна тема

СРПСКИ ЈЕЗИК
Број часова
обрада
вежбање/
систем.
утврђив.

провере

Укупно по
теми

ЈЕЗИК

22

12

2

5

41

КЊИЖЕВНОСТ

54

34

4

1

93

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

5

33

4

5

46

81

79

10

11

180

Укупно

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет српски језик реализоваће се у у оквиру
планираних провера, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У току шк.године, на часовима
утврђивања, вежбања и ситематизације градива радиће се на остваривању истих.
***ЈАНУАР – СТАНДАРДИ
*** МАЈ – СТАНДАРДИ
*** може доћи до промене – време реализације, разлог: темпо напредовања
МАТЕМАТИКА
бр. наст.
теме

Број часова
вежбање/
систем.
утврђив.

провере

Укупно по
теми

6

7

136

4

1

2

13

11

16

2

2

31

65

96

9

10

180

Наставна тема

обрада

1.

СКУП ПРИРОДНИХ
БРОЈЕВА ДО 1000

48

75

2.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

6

3.

ПОВРШИНА И
ЗАПРЕМИНА
Укупно

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет математику реализоваће се у оквиру планираних
провера, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У току шк.године, на часовима утврђивања, вежбања и
ситематизације градива радиће се на остваривању истих.
***ЈАНУАР – СТАНДАРДИ *** М АЈ – СТ АН ДАРДИ *** може доћи до измена – време реализације, разлог:
темпо напредовања

ПРИРОДА И ДРУШТВО
бр. наст.
теме

Наставна тема

обрада

Број часова
утврђив.
систем.

провере

Укупно по
теми

1.

МОЈА ДОМОВИНА ДЕО
СВЕТА

12

8

2

1

23

2.

СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ

6

4

/

1

11

ИСТРАЖУЈЕМО
ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ
РАД, ЕНЕРГИЈА,
ПРОИЗВОДЊА И
ПОТРОШЊА

3.
4.

ОСВРТ УНАЗАД ПРОШЛОСТ

5.

Укупно

6

4

1

1

12

4

2

/

1

7

11

6

1

1

19

40

24

4

4

72

Провере остварености стандарда постигнућа за обавезни предмет природа и друштво реализоваће се у
оквиру планиране провере, а на нивоу Стручног актива урадиће се анализа. У току шк.године, на часовима
утврђивања и ситематизације градива радиће се на остваривању истих.
***ЈУН – СТАНДАРДИ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
бр.
наст.
теме
1.

Наставна тема

обучавање

АТЛЕТИКА
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И
ТЛУ
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
И НАРОДНИ ПЛЕС
ОСНОВИ СПОРТСКИХ
ИГАРА
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ
Укупно

2.
3.
4.
5.

Број часова
увежбав.
си стем.

провере

Укупно по
теми

3

10

/

3

16

15

20

/

3

38

6

7

/

/

13

9

29

/

/

38

3

/

/

/

3

36

66

/

6

108

МУЗИЧКА КУЛТУРА
бр. наст.
теме
1.
2.
3.

Бр.
наст.

Наставна тема
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (певање,
свирање)

обрада

Број часова
утврђив.

систем.

Укупно по
теми

16

7

/

23

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

3

5

/

8

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

/

2

3

5

Укупно

19

14

3

36

системат.

Укупно
часова

Наставна тема

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Број часова
обраде
вежб.

теме

по теми

1.

ЛИНИЈА, ПОВРШИНА,
ВОЛУМЕН, БОЈА, ПРОСТОР

3

7

/

10

2.

ОСНОВЕН И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ

6

6

/

12

4

6

/

10

6

6

/

12

5

11

/

16

4

8

/

12

28

44

/

72

3.
4.
5.
6.

КОЛАЖ, ФРОТАЖ, ДЕКОЛАЖ И
АСАМБЛАЖ
СЛИКАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И
ТЕХНИКЕ
РАЗУМЕВАЊЕ
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИХ
ОБЛИКА И РАД НА ЊИМА
АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР
Укупно

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
бр .ча со в а п о тема м а
вежба
обрада
укупно
ње

Г Р А Ђ А Н С К О В А С П И Т А Њ Е - НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
1. Подстицање групног рада

/

/

2

2. Дечја права су универзална, једнака за све

/

/

8

3. Заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду,
школи

/

/

10

4. Живим демократију, демократска права

/

/

11

5. Људско биће је део целог света, развијање еколошке свести

/

/

3

6. Евалуација

/

/

2

УКУПНО

36

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
бр. наст.
теме

Наставна тема

обрада

БРОЈ ЧАСОВА
утврђив.
систем.

укупно

1.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

11

6

/

17

2.

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

5

3

/

8

3.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5

4

2

11

21

13

2

36

Укупно

5 тема
Укупно

36

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
бр. наст.
теме

1.

2.
3.
Укупно

Наставна тема

обрада

ТРАДИЦИОН. ОБЛИЦИ ТРАНСПОРТА И
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА (На млађима
свет остаје; Носимо, вучемо, превозимо;
Путовање је најбоље учење; Пут широк,
врата отворена)
НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
(Весело срце кудељу преде; Шором чезе, а
Дунавом лађе )
НОСИОЦИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ ( Од
добошара до рачунара )
5 тема
Укупно

БРОЈ ЧАСОВА
утврђив.
систем.

укупно

11

6

1

18

6

4

1

11

3

3

1

7

20

13

3

36

36

ТЕМАТСКА СТРУКТУРА , СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ

ЈЕЗИK

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Циљ наставе српској 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 српског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативом, граматиком и стилским могућностима
српског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима усмене и писмене

Садржаји
програма

Књижевност :
- лирика
- епика
- драма

Језик
- граматика
- правопис

Активности у Основни
образовнооблици
васпитном
извођења
раду
програма

Циљеви и
програма

90

- слушање
-читање
текстова
- уочавање и
тумачење
садржајних
целина у
тексту,
ликова,
порука…
- рецитовање
- драматиз.

- увежбавање и усавршавање
гласног читања (правилног,
логичког и изражајног) и читања у
себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког)
- оспособљавање за самостално
читање,доживљавање,разумевање,
тумачење и вредновање књижевно
уметничких дела разних жанрова
- упознавање,читање и тумачење
популарних иинформативних
текстова из илустрованих
енциклопедија и часописа за децу
-развијање потребе за
књигом,способности да се њоме
самостално служи

41

-активно
слушање
- састављање
и
примењивањ
е знања о
реченици
-уочавање
језичких
појмова у
тексту
-писање по
диктату

Број
часова

- фронтал.
- индивид.
- групни
- рад у пару

- фронтал.
- индивид.
- групни
- рад у пару

задаци

садржаја

- основно описмењавање ученика
на темељима ортографских и
ортоепских стандарда књижевног
језика
- упознавање језичких појава и
појмова, овладавање нормативном
граматиком и стилким
могућностима српског језика

Корелација

СЈ (Језичка
култура),
МК (Извођење
музике,
Слушање
музике)
ПД ( Моја
домовина),

СЈ (Језичка
култура),
М (Бројни низ,
Мерење и
мере ), ПД (Моја
домовина),

- посматрање
- развијање способности за
- упоређив. и
правилно, течно, економично и
СЈ
манипулисањ
уверљиво, усмено и писмено
(Књижевност ),
е сликама
изражавање;богаћење
МК (Извођење
музике,
-активно
речника,језичког и стилског израза
- фронтал.
Слушање
учествује у
- оспособљавање за успешно
- индивид.
Језичка
музике), ПД
причању
служење књижевним језиком у
49
- групни
култура
(Моја
-описује на
различитим видовима његове
- рад у пару
домовина),
усмене и писмене употребе и у
основу онога
Ликовна култура
што је видео,
различитим комуникативним
(Линија,
ситуацијама
осетио,
површина,)
доживео
( улога говорника, слушаоца,
- пише састав
саговорника )
употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и
читаоца);
 развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
 развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
 увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (
доживљајног, усмереног, истраживачког);
 оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање
књижевноуметничких дела разних жанрова;
 упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и
часописа за децу;
 поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста;
 развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања;
 навикавање на самостално коришћење библиотеке ( одељенске, школске , месне);
 поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
 поспуно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења
(позориште, филм);
 усвајање основних теориских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
 упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима
српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
 развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
 навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и ТВ;
 подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
 подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка,
рецитаторска, драмска, новинарска секција и друго);
 васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других
моралних вредности;
 развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима
Тематска структура - 180 часова

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 Основни програмски захтеви у настави српског језика остварују се у концентричним круговима и
континуираним низовима изучавајући језичке садржаје поступно и селективно;
 Поступност је обезбеђена избором и распоредом наставних садржаја, а ниво програмског захтева је
описно формулисање (запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, употреба,
информативно);













Селективност се остварује избором и распоредом најосновнијих језичких законитости чије тумачење се
заснива на њиховој функцији у комуникацији;
У настави граматике примењиваће се следећи поступци:
- подсицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;
- сузбијање имитаторских склоности на битним својствима и стилским функцијама језичких појава;
- заснивање тежишта наставе на битним својствима и стилским функцијама језичких појава;
- уважавање ситуационе условљености језичких појава;
- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;
- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;
- коришћење уметничких доживљаја као подстицај за учење матерњег језика;
- систематска и осмишљена вежбања з говору и пасању;
- ефикасно превазилажење нивоа препознавања језичких појава;
- неговање примењеног знања и умења;
- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;
- остваривање континуитета у систему правописних, стилских вежбања;
- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;
- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава;
- коришћење прикладних илустрација;
Основни поступци у остваривању програма из књижњвности чине читање, туачење текста и изражајно
исказивање напамет наученог текста, ова знања и умњћа имају функционалну улогу у свим наставним
областима и у функцији су даљег усавршавања техника читања
(гласно, изражајно, тихо или у себи, односно усмерено, истраживачко, продуктивно, аналитичко,
информативно читање и сл.);
Текст метода је у функцији савладавања брзог читања у себи с разумевање,, доприноси да ученици читају
флексибилно, усклађују брзину са циљем читања и карактеристикама текста
Изражајно казивање је у функцији развоја говорне културе ученика користе се вежбе изражајног
казивања „очи у очи“ и логичко усвајање текста, никако механичко;
При тумачењу текста ученике подстицати на изношење ставова и судова о књижевном делу на основу
чињеница из текста и на тај начин се подстиче изражавачки дух и критички став ученика, активна улога
ученика у проучавању књижевног дела;
Обрада одговарајућих текстова ученици усвајају књижевне појмове (родољубива песма) као и
функционални ( узрок, услов, порука, особина и сл.);
Основни поступак при реализацији области језичке културе чине разне језичке игра, вежбе, описивања
писмених радова, аутодиктат, препричавање и причање.
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5.
КЊИЖЕВНОСТ

1СЈ. 1.3.1.
1СЈ. 1.3.2.
1СЈ. 1.3.3.
1СЈ. 1.3.4.

1СЈ. 1.3.6.
1СЈ. 1.3.7.
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1СЈ. 1.3.9.
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1СЈ. 1.4.4. 1СЈ. 1.4.5.
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1СЈ. 2.3.1.
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1СЈ. 2.3.6.
1СЈ. 2.3.7.
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1СЈ. 2.3.9.

1СЈ. 2.4.1. 1СЈ. 2.4.2.
1СЈ. 2.4.3. 1СЈ. 2.4.4.
1СЈ. 2.4.5. 1СЈ. 2.4.6.
1СЈ. 2.4.7.
1СЈ. 2.4.8. 1СЈ. 2.4.9.

1СЈ.2.5.1.
1СЈ.2.5.3.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.

1СЈ.2.5.2.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.6.

1СЈ. 3.3.1. 1СЈ. 3.3.2.
1СЈ. 3.3.3. 1СЈ. 3.3.4.
1СЈ. 3.3.5. 1СЈ. 3.3.6.
1СЈ. 3.4.1. 1СЈ. 3.4.2.
1СЈ. 3.4.3.

1СЈ. 3.4.4. 1СЈ. 3.4.5.

1СЈ. 3.5.1. 1СЈ. 3.5.2.
1СЈ. 3.5.3.

ОСНОВНИ НИВ О
1. ГОВОРНА КУЛТУРА
1CJ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га;
пажљиво слуша своје саговорнике
1CJ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1CJ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења" или „скандирања"
1CJ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана
текста и издвај ања значај них делова или занимљивих детаља
1CJ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира
казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне
информације
1CJ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1CJ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1CJ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
1CJ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста
1CJ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у
једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)
1CJ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на
различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту
1CJ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име
аутора; садржај, речник)
1CJ.1.2.5. одређује основну тему текста
1CJ.1.2.6. разуме дословно значење текста
1CJ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста

1CJ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да
ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које
су му непознате
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
1CJ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1CJ.1.3.2. уме да се потпише
1CJ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункциј ским знаком
1CJ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе
1CJ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
1CJ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме
1CJ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)
1CJ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава
1CJ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)
1CJ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу
(са летовања, зимовања, екскурзије)
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У под об ласт и ГРАМАТИКА, ученик/ученица:
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско
време (презент, перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и одричне)
У под об ласт и ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући,
школи и сл.)
5. КЊИЖЕВНОСТ
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
СРЕДЊИ НИВ О
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
1CJ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту ј е
пауза, место логичког акцента; кој и део текста треба прочитати брже, а кој и спориј е
1CJ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у
различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)
1CJ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту
1CJ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази
део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму)
1CJ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену
1CJ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту
1CJ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава
међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима,
намерама и сл.)
1CJ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је
занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова
1CJ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни

1CJ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
1 СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи
наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно
пише гласове ћ, ч, ђ, ц; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу
не; употребљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица,
дужину реченице...)
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији
(формалној/неформалној)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља,
година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У под об ласт и ГРАМАТИКА:
1CJ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1CJ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве;
личне заменице; основне и редне бројеве)
1CJ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу
1CJ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног
глаголског времена у друго
1CJ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат
1CJ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1CJ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику
У под об ласт и ЛЕКСИКОЛОГИЈА
1CJ.2.4.8. препознаје синонимију
1CJ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима,
књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава
5. КЊИЖЕВНОСТ
1CJ.2.5.1. разликује лирску од епске песме
1CJ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, брзалице)
1CJ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
1CJ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у
књижевноуметничком тексту
1CJ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)
1CJ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога
1CJ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту
НАПРЕДНИ НИВ О
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
1CJ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег
текста

1CJ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела,
графички приказ)
1CJ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста vs.
мишљења учесника у догађају)
1CJ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира
наративни текст
1CJ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или
дијаграм)
1CJ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од два текста боље
описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.)
1CJ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на
одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став
о догађајима из текста)
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
1CJ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке
конструкције, укључујући и сложене
1CJ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну
информацију и додатне информације унутар текста и пасуса
1CJ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста
1CJ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст
1CJ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)
1CJ.3.3.6. издваја пасусе
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У под об ласт и ГРАМАТИКЕ:
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве;
личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према
броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин
У под об ласт и ЛЕКСИКОЛОГИЈА:
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су
употребљени
1 СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу
5. КЊИЖЕВНОСТ
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК
Фонд часова: 18
Тема
Књижевност

Број часова
4

Језик
Језичка култура
Укупно

10
4
18

Циљ и задаци допунске наставе српског језика су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању;
примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање

и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање
ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење,
логичко мишљење и повезивање.
Наставни
садржаји
Књижевност
-лирика
-епика
-драма

Језик
-граматика
-правопис

Језичка
култура

Начин и поступак
остваривања
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- увежбавања и усавршавања гласног
читања и читањ ау себи
- оспособљавање за самостално
читање и разумевање

10

- састављање реченица
- читање и писање
(коришћење оба писма
-анализа реченице
(служба и врсте речи)

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- поступно и систематично
савладавање правописа и граматике
- овладавање правописним и
граматичким правилима

4

- учествовање у
разговору
- одговарање и
постављање питања
- описивање
замишљених и
доживљених ситуација

- фронтални
- индивидулни
- групни
- рад у пару

- развијање способности за правилно
усмено и посмено изражавање
- оспособљавање за успешно служење
књижевним језиком, смисленим
реченицама у различитим животним
ситуацијама

Број
часова

4

Активности
васпитнообразовном раду

у

- читање текстова
- учествовање у причи
и тексту

МАТЕМАТИКА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Циљ наставе математике у основној школи је да. Ученици усвоје елементарна математичка знања која су
потребна за схватање појава у животу и друштву; да оспособи ученика за примену усвојених математичких знања
у решавањеу разноврсних дататака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за
самообразовање, као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике:
 да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у
разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
 да ученици стучу основну математичку културу потребну ѕа откривање улоге и примене математике у
различитим подручјима чoвекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање
образовања и укључивање у рад;
 да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног
мишљења;
 да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у
посматрању и изучавању природних појава;
 да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања;










да ученицима омогући разумевање одговарајућој садржаја природних наука и доприносе радном и
полутехничком васпитању и образовању;
да изграђује позитивне особине ученикове личности, као сто су: истинољубивост, упорност,
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;
да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода доприносе
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку ученика;
да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у
писменом и усменом облику;
да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
да ченици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и
основне законе тих операција;
да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама.

Тематска структура - 180 часова
Садржаји
програма

Скуп
природних
бројева

Активности
у
Број
образовночасова
васпитном раду

136

- сабирање и
одузимање
- множење и
дељење
- меморисање
-примењивање
стечених знања
-решавање
проблема
- запажање
- уочавање

Основни
облици
извођења
програма

Циљеви
и
задаци
садржаја програма

Корелација

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару

- да савладају читање и
писање пр.бројева у
дек. Бр. систему
- упознају скуп пр.
бројева и исте приказују
тачкама бр.полуправе
- примењују својства
рачунских операција
при трансформисању
израза и у случају рачун
олакшица
- знају да читају,
састављају и
израчунавају вредност
израза са више
операција
- знају да речавају једн.
једначине и
неједначине у скупу
природних бројева
- упознају разломке,
њихово читање, писање
и значење
- успешно решавају
текстуалне задатке

М ( Мерење и
мере, Површина
и запремина ),
СЈ (Језичка
култура , ПД
(Моја
домовина, Рад,
производња)

Мерење и
мере

Површина и
запремина

12

32

- упоређивање
- мерење
-прављење
модела
-примена
стечених
знања
- посматрање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару
- практичан рад

- упоређивање
- мерење
- рачунање
-примена
стечених
знања

- да упознају и науче
формуле за
израчунавање
- фронтални
површине
правоугаоника,
индивидуални
квадрата, коцке и
- групни
квадра
- рад у пару
- примењују стечена
- практичан рад
знања кроз решавање
текстуалних
проблемских задатака

- да упознају јединице
за површину
- претварају јединице у
мање и веће јединице
мере

М ( Скуп
природних
бројева,
Површина и
запремина) ПД
(Моја домовина,
Рад,производња)

М ( Скуп
природних
бројева, Мерење
и мере) СЈ
(Језичка култура)
ПД (Моја
домовина)

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Да би ученици усвојили елементарна математичка знања која су потребна у решавању задатака и
развијању менталних способности у раду ће се смењивати различите активности и технике: вербална, текстуална,
практична, учења путем откривања, смислено учење, амбијентално учење, решавање проблема.
- графичко представљање разних стварних ситуација помоћу Венових дијаграма (или на друге начине);
- упознавање и графичко представљање бројног низа природних бројева; решавати бројне израза
- повећање ефикасности наставе кроз аналитички и синтетички приступ решавању текстуалних задатака;
- паралелно са случајевима једнокости двају израза, ученици упознају и случајеве неједнакости,
- откривање идеје пресликавања увођењем таблица и дијаграма; практичним радом утврдити зависност између
података;
- упутити ученике како да у разним животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке релације;
- кроз практични рад стицање елементарне геометријеске представе;
- системски рад на развијању елементарних просторних представа;
- кроз практичан рад објаснити систем јединица мера;
- мере за дужину/површину обрађивати упоредо са одговарајућим градивом из геометрије;
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника:планира, осмишља, објашњава, упућује, подстиче, демонстрира, коригује, сарађује,
координира, води, игра се....
б) Активности ученика:уочавају, разликују, посматају, откривају, упоређују, сарађују, примељују, истражују,
закључују, играју се.

Листа стандарда:

1МА. 1.1.1. 1МА. 1.1.2.
1МА. 1.1.3. 1МА. 1.1.4.
1МА. 1.1.5.

1МА. 2.1.1. 1МА. 2.1.2.
1МА. 2.1.3. 1МА. 2.1.4.
1МА. 2.1.5.

1МА. 3.1.1. 1МА. 3.1.2.
1МА. 3.1.3. 1МА. 3.1.4.
1МА. 3.1.5.

ПОВРШИНА,
МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

2.ГЕОМЕТРИЈА

1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2.
1МА.1.2.3. 1МА.1.2.4.

1МА.2.2.1. 1МА.2.2.2.
1МА.2.2.3. 1МА.2.2.4.
1МА.2.2.5. 1МА.2.2.6.

1МА. 3.2.1. 1МА. 3.2.2.
1МА. 3.2.3. 1МА. 3.2.4.
1МА. 3.2.5.

СКУП
ПРИРОДНИ
Х БРОЈЕВА

1.ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ СА
ЊИМА

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
средњи ниво
напредни ниво

3.РАЗЛОМЦИ

1МА.1.3.1. 1МА.1.3.2.

1МА.2.3.1. 1МА.2.3.2.

1МА. 3.3.1. 1МА. 3.3.2.

МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

СКУП
ПРИРОДНИХ
БРОЈЕВА

основни ниво

4.МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

1МА. 1.4.1. 1МА. 1.4.2.
1МА.1.4.3. 1МА. 1.4.4.

1МА. 2.4.1. 1МА. 2.4.2.
1МА. 2.4.3. 1МА. 2.4.4.
1МА. 2.4.5.

1МА. 3.4.2. 1МА. 3.4.2.
1МА. 3.4.2.

ОСНОВНИ НИВО
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
1MA.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој
бројевној полуправој 1MA.
1MA.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве
хиљаде
1MA.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде
1MA.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом
1MA.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде
2. ГЕОМЕТРИЈА
1MA.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права,
полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност,
нормалност, припадност)
1MA.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе
1MA.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 1MA.
1MA.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица
3.РАЗЛОМЦИ
1MA.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак —(n < 10) и препозна његов nграфички приказ
1 MA.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
1 MA.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним
ситуацијама
1MA.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, мl)
1MA.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)
1MA.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме

СРЕДЊИ НИВО
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
1MA.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи
број) и разуме декадни бројни систем
1MA.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
1MA.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза
1MA.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције
1MA.2.1.5. уме да решава једначине
2. ГЕОМЕТРИЈА
1MA.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни
1MA.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине
1MA.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе
1MA.2.2.4. уме да израчуна O троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама
1 MA.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним
јединицама
1MA.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци дати у истим
мерним јединицама
3. РАЗЛОМЦИ
1MA.2.3.1. уме да препозна разломак а/b (b < 10, a < b) када је граф. приказан на фигури подељеној на b делова
1МА.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика 1/n (n ≤ 10)
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
1 MA.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим
ситуацијама
1MA.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и
пореди временске интервале у једноставним ситуацијама
1MA.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање
1MA.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање
1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака и уме
графички да представи дате податке
НАПРЕДНИ НИВ О
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом
2. ГЕОМЕТРИЈА
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним ј
единицама
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним ј единицама
3. РАЗЛОМЦИ
1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак а/b (b < 10, a < b)
1МА.3.3.2. зна да израчуна део а/b (b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне
јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе

ДОПУНСКА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА
Фонд часова: 18

тема
Скуп природних бројева
Мерење и мере
Површина
Укупно

Број часова
13
1
4
18

Циљ и задаци допунске наставе математике су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању;
примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање
и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање
ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење,
логичко мишљење и повезивање.
Наставни
садржаји

Број
часова

Скуп природних
бројева

13

4

Површина

1

Мерење и мере

Активности у васпитнообразовном раду
- сабирање и
одузимање до 1000
- примена наученог у
решавању бр.израза
- примењивање
стечених знања
- посматрање
-уочавање
-примена стечених
знања
-решавање задатака
- упоређивање
-мерење
-примена стечених
знања

ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
Садржаји
програма

Логички и
комбинаторни
задаци

Број
часова

4

Активности
ученика
образовноваспитном раду
- уочавање
- издвајање
-решавање
проблема

Начин и поступак
остваривања
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- савладавање основних
операција
-решавање текстуалних задатака
-развијање логичког мишљења и
способности комбиновања

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- упознавање основних
геометријских фигура и њихових
међусобних односа

- упознају и примењују мере за
дужину, масу и време

Фонд часова: 36

Активности
наставника у
образовно –
васпитном раду
- припрема и врши
избор задатака
- обезеђује стицање
знања на вишем нивоу
- осмишљава и уводи
ученика у проблемску
ситуацију
- подстиче на

Основни облици
извођења
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

- индувидуални
- групни
- фронтални
- рад у пару

-развијање логичког
мишљења, поступка
решавања проблемских
задатака

размишљање јер оно
види у одабир једног
решења
Природни
бројеви и
операције
са њима

Решавање
сложених
задатака
помоћу
једначина и
дијаграма

Квадрат и
правоуга
оник

Коцка и
квадар

- уочавање
- решавање
6

4

6

4

- уочавање
- издвајање
- решавање
проблема

- уочавање
- закључивање
- цртање
- скицирање

- уочавање
- закључивање
- цртање
- скицирање

- уводи ученике у
проблемску ситуацију
и истиче важност
поступка
- даје смернице ка
решењу
- оспособљава за
решавање сложених
задатака
- указује на уочавање
односа и законитости
- користи и истиче
значај графичког
приказа
- указује на
повезивање стечених
знања
- упућује на пут ка
решењу
- указује на повезаност
величина у сложеним
примерима
- указује на примену у
разноврсним
задацима
- упућује на
повезивање
- припрема задатке о
функционалној
зависност површине
од дужине
- указује и упућује на
површину код
сложених фигура
- настоји да знања
буду применљива
- омогућује примену
стечених знања
- навикава на израду
скице као првог корака
ка решењу
-упућује на заједничко
проналажење решења

- индивидуални
- групни
- фронтални
- рад у пару

- индивидуални
- групни
- фронтални
- рад у пару

- развијање тачности и
прецизности при раду и
логичкиг мишљења

- развијање логичког
мишљења
-оспособљавање
ученика за самостално
решавање проблема

- индивидуални
- групни
- фронтални
- рад у пару

-развијање способности
уочавања битног у
проблему
-прецизност и уредност
при раду

- индивидуални
- групни
- фронтални
- рад у пару

-развијање способности
уочавања битног у
проблему
-прецизност и уредност
при раду

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте да усвајаљњем
знања, умења и вештина
деца развивају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а
истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају, ако и шире друштвене заједнице.
Наставни предмет Природа и друштво развија код деце сазнајне способности, формира основне појмове и
постепено гради основе за систем помова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања,
умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и
процеса, постиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално
истражују и искуствено долазе до сазнања – спознају свет око себе као природно и друштвено окружење.
Систематизовањем, допуњавањем и рестуарирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са
научним сазнањем, дечја знања се надограђују, проверавају и примењују. Преко интерактивних социјалних
активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавају различитост и права других, уче се
како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености, омогућују се стицање и
размена информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље
учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварање одговорног пднпса ученика према
севи и свету који га окружује и омогућује му успешну интерграцију у савремене токове живота.
Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног
и друштвеног окружења и развијање способности за одговорни живот у њему.
Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су:
 развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;
 развијање способности запажања основних својства објекта, појава и процеса у окружењу и уочавање
њихове повезаности;
 развијање основних елемената логичког мишљења;
 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
 интегрисање искуствених и научних сазнања у контури система појмова из области природе и друштва;
 стицање елемената научне писмености и стварање основа за даље учење;
 усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и
дограђивања;
 развијање еколошке свести и навика здравог живота;
 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини;
 развијање способности запажања основних материјала, објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавању њихове повезаности;
 развијање елемената логичког размишљања;
 стицање елементарне научне писмености и њена функционална применљивост;
 оспособљавање за сналажење у простору и времену;
 разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама;
 развијање одговорног односа према себи, другоме, окружењу и културном наслеђу;
Тематска структура: - 72 часа

Садржаји
програма
Моја домовина,
део света

Број
часова

12+7

Активности
образовноваспитном
раду
- посматрање
- описивање

у

Основни облици
Циљеви и задаци
извођења
садржаја програма
програма
- фронтални
- индивидуални
- групни

- развијање основних
појмова о ширем
природном и

Корелација
ПД ( Осврт уназад –
прошлост, Сусрет са
природом ),

Сусрет са
природом

Истражујемо
природне
појаве

6+3

6+4

- истраживање
- експеримент.
- закључивање
- играње
- бележење
- праћење

- рад у пару

- посматрање
- описивање
- истраживање
- експеримент.
- бележење
- прављење
- праћење

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- посматрање
- описивање
- истраживање
- експеримент.
- бележење
- праћење
- груписање

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

друштвеном
окружењу – завичају
и домовини
- слободно
исказивање својих
запажања
- развијање
радозналости,
интересовања и
способности за
активно упознавање
окружења
- разумевање и
уважавање
различитости међу
појединцима и
групама
-очување
националног
идентитета и
уграђивање у светску
културну баштину
- развијање основних
научних појмова из
природних наука
- развијање
радозналости,
интересовања и
способности за
активно упознавање
окружења
- развијање
еколошке свести
- развијање
способности
запажања својстава
материјала, објеката,
појава и процеса у
окружењу и
уочавање њихове
повезаности
- развијање
интересовања за
истраживање појава
и процеса у домену
њихових могућности

М ( Мерење и мере,
Површина и
запремина ),
СЈ (Језичка култура ,
Књижевност),
МК( Извођење и
Слушање музике),
ЛК (Линија,
површина),

М (Површина и
запремина)
СЈ (Језичка култура,
Књижевност) ,
ПД ( Моја домовина
део света),

СЈ (Језичка култура и
Књижевност ),
ПД (Сусрет са
природом),
МК( Извођење и
Слушање музике)

Рад, енергија
производња и
потрошња

Осврт уназадпрошлост

13+4

12+5

- посматрање
- описивање
- истраживање
- експеримент.
- бележење
- праћење
- груписање

- посматрање
- описивање
- истраживање
- експеримент.
- праћење
- груписање
- бележење

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- усвајање
цивилизацијских
тековина и могућност
њиховог
коришћења
- разумевање и
уважавање
сличности и разлика развијање
одговорног односа
према себи, другима,
окружењу
- оспособљавање за
сналажење у
простору и времену
-упознавање
прошлости, значајних
догађаја у настанку
српске државе
- оспособљавање за
самостално учење
-упознавање са
најзначајнијим
владарима државе
Србије

ПД ( Осврт уназад –
прошлост, Сусрет
са природом ),
М ( Мерење и мере)

ПД ( Моја
домовина, Сусрет
са природом ),
М(Мерење и
мере), МК
(Извођење и
Слушање музике)

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
- стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују
различите начине учења;
- решавање проблемских ситуација које развијају мисаоне способности ученика
- заједничка реализација задатака на нивоу групе или радом у пару;
- практиковати диференциране задатке у циљу поштовања на различитост, нивоа предзнања и динамике развоја;
- мењати амбијент тако да ученици исте ствари сагледавају са различитих аспеката у различитим околностима;
- организовање посета, излета, шетњи, наставе у природи;
- активирати ученика у процесу стицања знања;
- практиковати практичан рад, једноставне огледе, истраживачке задатке;
- остваривање циљева и задатака вршећи се преко спиралних кругова тако да се избегава рутинско понављање, а
усвајање наведених садржаја програма омогућује надограђивање знања, умења, вештина и ставова, изградње
појмова из области природе и друштва.
оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и електронских медија, с
намером да се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење и сначажење у
свакодневном животу.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Наставника: планира, стварање ситуације учења, стварање проблем-ситуације, објашњава, организује (посете,
шетње, излете, наставу у природи),
осмишљава (ескурзије, зимовања, летовања), упућује на изворе знања,
литературу, прати рад, вреднује, оцењује, мотивише, подстиче -демонстрира, сарађује, координира, води, игра
се.
б) Ученика:посматрају, описују, процењују, групишу, прате, бележе, практикују, експериментишу- истражују,
сакупљају, стварају, учествују у мини - пројектима, играју се...
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ПРОШЛОСТ

- МОЈА
ДОМОВИНА
ДЕО СВЕТА

РАД, ЕНЕРГИЈА,
ПРОИЗВОДЊА
И ПОТРОШЊА

ИСТРАЖУЈЕМО
ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ
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Листа стандарда:

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
основни ниво
средњи ниво
1.
Жива и нежива
природа

1ПД.1.1.1. 1ПД.1.1.2.
1ПД.1.1.3. 1ПД.1.1.4.
1ПД.1.1.5. 1ПД.1.1.6.

1ПД. 2.1.1. 1ПД. 2.1.2.
1ПД. 2.1.3. 1ПД. 2.1.4.
1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6.

1ПД.1.2.1. 1ПД.1.2.2.
1ПД.1.2.3.

1ПД.2.2.1. 1ПД.2.2.2.
1ПД.2.2.3. 1ПД.2.2.4.

3.
Материјали

1ПД. 1.3.1. 1ПД. 1.3.2.
1ПД. 1.3.3. 1ПД. 1.3.4.
1ПД. 1.3.5. 1ПД. 1.3.6.

1ПД. 2.3.1. 1ПД. 2.3.2.
1ПД. 2.3.3. 1ПД. 2.3.4.
1ПД. 2.3.5. 1ПД. 2.3.6.

4.
Кретање и
оријентација у
простору

1ПД. 1.4.1. 1ПД. 1.4.2.
1ПД. 1.4.3. 1ПД. 1.4.4.
1ПД. 1.4.5.

2.
Екологија

5.
Друштво

1ПД. 1.5.1. 1ПД. 1.5.2.
1ПД. 1.5.3. 1ПД. 1.5.4.
1ПД. 1.5.5.

6.
Држава Србија и
њена прошлост

1ПД. 1.6.1. 1ПД. 1.6.2.
1ПД. 1.6.3. 1ПД. 1.6.4.
1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6.

напредни
ниво
1ПД. 3.1.1.
1ПД. 3.1.2.

1ПД. 3.3.1.
1ПД. 3.3.2.

1ПД. 2.4.1. 1ПД. 2.4.2.
1ПД. 2.4.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.4.5.

1ПД. 3.4.1.

1ПД. 2.5.1. 1ПД. 2.5.2.
1ПД. 2.5.3.

1ПД. 3.5.1.
1ПД. 3.5.2.

1ПД. 2.6.1. 1ПД. 2.6.2.
1ПД. 2.6.3. 1ПД. 2.6.4.
1ПД. 2.6.5. 1ПД. 2.6.6.
1ПД. 2.6.7.

1ПД. 3.6.1.

ОСНОВНИ НИВ О
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА
1ПД. 1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране,
кретања и размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД. 1.1.6. разликуј е станишта према условима живота и живим бићима у њима
2. ЕКОЛОГИЈА
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе
1 ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе

3. МАТЕРИЈАЛИ
1ПД. 1.3.1. зна основна свој ства воде, ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост,
провидност, намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицај а и деловања
воде и ваздуха
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,
карактеристични објекти
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара
5. ДРУШТВО
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
1ПД. 1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град,
симболи, становништво
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их
СРЕДЊИ НИВ О
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
2. ЕКОЛОГИЈА
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе
1 ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и
рационалног коришћења необновљивих ресурса
1 ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити
3. МАТЕРИЈАЛИ
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних промена материјала при
којима не настају други материјали
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте
подлоге и облика тела
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља,
облике рељефа и површинских вода
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена
5. ДРУШТВО
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама
1 ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и делатности људи
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности
1 ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактерист. историјских извора о ком историјском периоду или личности је реч
НАПРЕДНИ НИВ О
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића
3. МАТЕРИЈАЛИ
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских знакова
5. ДРУШТВО
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ је да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са опредељењем
друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци:
- развијати способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја и положаја облика у природи;
- развијати памћење ученика, повезивање опажених информација, као увод у визуелно мишљење;
- стварати услове да ученици на сваком часу, у процесу реализације садржаја користе технике и средства
ликовно-визуелног изражавања;
- развијати способност различитих врста ликовне уметности
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;

- усвојити знања о боји и ликовним техникама
- препознавање и примена ликовних техника
- развијати моторичке способности ученика.
-ствара услове за разумевање природних законитости и друштвених појава;
-ствара услове да ученици на сваком часу у процесу реализације сартжаја користе технике и средства ликовновизуелног изражавања;
-развија способност за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
-развија ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помаже у самосталном изражавању
коришћењем примерених техника и средстава;
-развија љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
-ствара интересовања и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
-осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;
-развија сензибилитета за лепо писање
Тематска структура - 72 часа
Садржаји
програма

Kолаж, фротаж,
деколаж и
асамблаж

Везивање
облика у
тродименз.
простору и у
равни

Број
часова

8

10

Сликарски
материјали и
технике

10

Основне и
изведене боје

10

Активности
образовноваспитном
раду

у Основни
облици
извођења
програма

- креирање
- сечење
- лепљење
- доцртавање
- досликавање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару
- практичан
рад

- посматрање
- сликање
- вајање
- уочавање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару
- практичан
рад

- посматрање
- уочавање
- сликање

- сликање
- закључивање
-комбиновање

- фронтални
индивидуални
- групни
- рад у пару
- практичан
рад
- фронтални
индивидуални

Циљеви
и
задаци
садржаја програма
- развијање способности
за препознавање
традици
оналне, модерне,
савремене уметности
- развијање маште и
индивидуалног ликовног
израза
- схватити нове појмове и
на свој начин се ликовно
изразити
-развијати ученикове
потенцијале у области
лико
вности и визуелности
-користити примерене
технике и средства у
самосталном
изражавању
-развијати моторичке
способности ученика
-развијање маште и
индивидуалног ликовног
израза
-умети примењивати
различите сликарске
технике, јер свака има
своје специфичности
- развијање способности
за уочавање боја и
светлина

Корелација

ЛК (Линија и
површина,
Сликарски материј.
и технике),
ПД (Сусрет са
природом ),
МК( Извођење и
Слушање музике)

ЛК (Линија,
површина,
волумен),М
(Површина и
запремина)
СЈ (Језичка култура) ,
ПД ( Моја домовина
део света)

ЛК (Линија и
површина)
СЈ (Језичка култура) ,
ПД ( Моја домовина
део света)
ЛК (Линија и
површина,
Сликарски материј.

- групни
- рад у пару
- практичан
рад

Линија,
површина,
волумен, боја,
простор

Амбијент –
сценски
простор

24

10

- сликање
- комбиновање
- вајање
- креирање

- комбиновање
- вајање
- креирање
- сликање
- прављење

- да осетљивост за
ликовне вредности које
стичу у настави,ученици
примењују у раду и
животу
-развијање маште и
- фронтални
индивидуалног ликовног
израза
индивидуални
- развијање способности
- групни
за опажање облика,
- рад у пару
величина,
- практичан
светлина,боја,положаја у
рад
природи
-увођење ученика у
- фронтални
различите могућности
кому
индивидуални
никација
- групни
- развијање љубави
- рад у пару
према вредностима
- практичан
израженим у делима
рад
свих облика уметности

и технике)
ПД (Сусрет са
природом ),
МК( Извођење и
Слушање музике)
ЛК (Линија и
површина,
Сликарски материј.
и технике), МК
(Извођење и
Слушање музике)
ЛК
(Линија,површина,
волумен),
М (Површина и
запремина)
СЈ (Језичка култура и
Књижевност)

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
-организовање заједничког реализовања теме (формирати групе, парове);
- разговор са ученицима како би сваки ученик дошао до своје идеје, а на основу понуђеног ликовног садржаја;
- објаснити основне карактеристике различитих техника;
- мењати амбијент, али препустити и ученицима избор амбијента
- повезивање ликовне уметности са искуствима из других области (етно, споменици, обичаји, одевање, музика)
- организовање посета изложбама
- опажање сличности и разлика творевина природе и човека
- организовање одељенске изложбе;
- учешће у ликовним конкурсима;
Користећи своја досадашња знања и искуства ученици ће из коришћење технике и средстава ликовног
изражавања на часовима у школи и ван ње (посета изложби, галерија, музеја, културних добара...), а уз помоћ
наставника остваривати програмске садржаје за четврти разред.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника:
- објашњава нове технике и поступак рада
- усмерава и подстиче ученике при раду
- помаже при избору средстава и материјала
- показује уметничка дела и кроз разговор помаже ученицима да схвате њихову вредност
б) Активности ученика:
- посматрају, проналазе, уочавају и опажају облике, величине, положај облика у природи
- на основу знања о бојама откривају и изводе нове боје
- сарађују (у пару, групи ) и дискутују о радовима другова

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ је развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности, оспособљавање за разумевање
могућности музичког изражавања и осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и
културе свога и других народа.
Задаци:
- неговање способности извођења музике повеањем песама по слуху и на основу нотног записа
- оспособљавање ученика да свирају на дечјим музичким инструментима
- оспособити ученике да изводе дечје, народне и уметничке игре
- стицање навеике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање и препознавање
музичких дела
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности
- оспособити ученике да импровизују мелодије на задати текст и упознају свуке разних инструмената
- упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа
- неговање способности извођења музике (певање/свирање);
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљивање за разумевање музичких порука;
- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и
стварање музике);
- развијање критичког мишљења;
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
Тематска структура - 36 часова
Активности
у
Основни облици
Наставни
Број
васпитноизвођења
садржаји
часова образовном
програма
раду
- слушање
- фронтални
- певање
- индивидуални
Извођење
- илустровање
- групни и рад у
музике
пару
25
певањем и
свирањем
практич.вежбање

Слушање
музике

Стварање
музике

- слушање
- изражавање
- закључивање
- истраживање
- уочавање

- фронтални
- индивидуални
- групни и рад у
пару
практич.вежбање

- изражавање
- истраживање
- креирање

- фронтални
- индивидуални
- групни и рад у
пару

8

3

Циљеви и задаци
садржаја програма
-неговање
способности
извођења музике
(певање -свирање
-извођење народних и
уметничких игара
- развијање критичког
мишљења
(исказивање осећања
у музици која се
изводи и слуша )
- стицање навике
слушања
музике,подстицање
доживљаја и
оспособљавање за
разумевање музичких
порука
- развијање
интересовања,
музичке осетљивости
и креативности

Корелација
МК( Стварање и
Слушање музике) ФВ
(Ритм.игре и плесови),
ПД (Сусрет са
природом, Моја
домовина),
М (Мрење и мере)
МК( Стварање и
Извођење музике) ЛК
(Сликарски материј. и
технике),
ПД (Сусрет са
природом, Моја
домовина),
СЈ ( Језичка култура и
Књижевност)
МК ( Слушање и
Извођење музике)
ФВ (Ритм.игре и
плесови )

практич.вежбање

-импровизују
мелодију на задани
текст

ЛК (Сликарски
материј. и технике),
М (Мерење и мере)

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
- вежбе памћења
- вежбе моторике;
- осмишљавањем различитих активности развити музичке способности код ученика,
- вокално-инструментално извођење песам различитог карактера;
- мотивационо подстицање ученика (одељенска такмичења) на изражајно певање;
- одабир и презентовање различитих музичких дела прилагођених узрасту ученика;
- кроз музичке и едукативне игре објаснити елементе музичке писмености;
- повезати наставу музичке културе са другим предметима, али са музичким животом средине у којој ученици
живе и раде (школа, град);
- организовање посета концертима
Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких активности:
- певање и свирање
- слушање музике
- активности у музичком стваралаштву
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника: планира, објашњава, упућује, подстиче, демонстрира
б) Активности ученика:
- усвајају основе музичке писмености
- слушају, препознају и анализирају музичко дело
- свирају на дечјим музичким инструментима
- упознају звук разних инструмената
- изводе народен и уметничке песме и игре
- проналазе и стварају мелодије на задати текст

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ је да се разноврсним и систематским моторичким активностима
повезаним са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе развоју личности ученика, његовом усавршавању и примени моторичких
умења и навика, у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци:
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела
- стицање теоријских знања неопходних ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
- усмерити развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације покрета
- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине
- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење)
-развој и усавршавање моторичких способности;
-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских
знања неопходних за њихово усвајање;
-усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања, дефинисаног циљем овог васпитнообразовног подручја;
-оспособљивање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневном животу и раду;
-стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.

Оперативни задаци:
-усмерени развој основних способности, првенствено брзине и координације;
-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;
-примена стичених знања, умења и навика у сложеним условима;
-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.;
-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности;
-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
Тематска структура - 108 часова
Активности
Наставни
Број
васпитносадржаји
часова образовном
раду

Атлетика

Вежбе на
тлу и
справама

Ритмичке
вежбе и
народни
плесови

Основи
спортских
игара

Здравствено
васпитање

26

- дискусија
- ходање
- трчање
- вежбање
- објашњавање
- такмичење

у

Основни
облици
извођења
програма

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- практич.
вежбање

- вежбање
- анализирање
- поређење

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- практич.
вежбање

29

- вежбање
- анализирање
- поређење
-класификација

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- практич.
вежбање

14

- вежбање
- анализирање
- поређење
- трчање
- скакање

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- практич.
вежбање

4

- разговарају
- закључују
- цртају
- играју се

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару
- практич.

35

Циљеви
и
задаци
садржаја програма
- разликује правилно од
неправилног држања
тела
- усавршавање
моторичких способности
- изводи покрет у
задатом смеру
-вешто изводи форме
једноставног кретања
- слуша упутства и изводи
покрет у задатом смеру
- вешто изводи задате
вежбе са реквизитима
- уочава своје моторичке
способности и особине,
сличности и разлике
међу вршњацима
- усклађује једноставне и
задате покрете уз музику
- правилно изводи
кораке народних плесова
- усвајање етичких
вредности и подстицање
вољних особина ученика
- примењује правила
тимских игара
- стварање услова за
социјално
прилагођавање
ученика на колективан
живот и рад
- подстицање сазнања о
себи, свом телу и
сопственим
способностима
- формирају представу о

Корелација

ФВ (Основи
спортских игара)
М( Мерење и
мере)
СЈ ( Језичка
култура)

ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и
мере)
СЈ ( Језичка
култура)
ФВ (Вежбе на тлу)
СЈ ( Књижевност)
ПД (Моја
домовина)
МК (Извођење
музике)
ФВ (Здравствено
васпитање)
М( Мерење и
мере)
СЈ ( Језичка
култура)
ФВ (Све области)
ПД (Сусрет са
природом), СЈ
(Језичка култура)

вежбање

здрављу и факторима
који доприносе чувању
здравља
- усвајање знања о
важности одржавања
личне
хигијене

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
- вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама);
- вежбе моторичких знања, умења и навика;
- елементарне игре спретности, брзине и издржљивости;
- вежбе снаге (трчање, скокови/ увис и удаљ, бацање )
- вежбе на тлу;
- такмичарске игре;
- слободне активности;
- примена теоријских знања о здравњу у оквиру предавања, спортских и едукативних игара;
- упућивање ученика на самостално вежбање;
- излети; настава у природи;
- кросеви:
- такмичења;
- програм се остварује на часовима редовне наставе, али и кроз ванчасовне и ваннаставне активности
(излети, кросеви, шетље, настава у природи, такмичења у скучно);
- оперативни задаци се стварују кроз следеће етапе: одређивање радних задатака, утврђивање стања, средстава,
метода за остваривање радних задатака, праћење и вредновање резултата рад;
- акценат се ставља на развој моторичких вредности
- теоријска знања о здрављу и хигијени су у служби развоја потребних навика које ће ученици примењивати у
свакодневном животу и раду;
- наставно градиво по циклусима остварује се у континуитету за један временски период (нпр. Атлетика у јесењем
периоду, вежбе на тлу и справама у зимском и тимске игре на пролеће);
- праћење и вредновање је сукцесивно, током целе школске године.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
а) Активности наставника: планира, осмишљава, демонстрира, објашњава, упућује, подстиче, коригује, води,
координира, сарађује, игра се..
б) Активности ученика: посматрају, вежбају, понављају, истражују, сарађују, уважавају, негују, развијају, играју
се...

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика, пружање могућности ученицима да
постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, да изграде сазнања, умења, способности и
вредности неопходне за формирање аутономне, компотентне, одговорне и креативна личности, отворене за
договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.
Задаци:
- подстицање групног рада, договарања и сарадер са вршњацима и одраслима;
- подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и остварују
своје потребе на начин који не угрођава друге;
- развијање свести о потреби уважавања различитости и особености (пол, узраст, изглед, понашање, порекло);
- оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;
- развијање појма пријатељства;
- оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз
договарање активно доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама;
- помоћи ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање, и да осете да кроз процес
размене са другима могу да обогате своју личност и сазнање;
-оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;
-развијање и неговање еколошке свести;
-развијање моралног расуђивања и неговања основних људских вредности;
-оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета.
Тематска структура: 36
Садржаји
програма

Подстицање
групног рада,
договарање о
сарадњи са
вршњацима и
одраслима

Универзално
важење дечјих
права

Заједно стварамо
демократску
атмосферуну
нашем
разреду,нашој
школи
Живим
демократију,
демократска
акција

Број
часова

Активности
у
образовноваспитном раду

2

- разговара
- црта
- закључује
- илуструје
- игра се

8

- разговара
- црта
- закључује
- илуструје
- игра се

10

- разговара
- илуструје
- црта
- игра се
- закључује

11

- разговара
- закључује
- игра се
- црта
- илуструје

Основни облици
извођења
Циљеви и задаци садржаја програма
програма
-подстицање групног
рада,договарања и сарадње
са вршњацима и одраслима
- фронтални
- активно учествовање у процесу
- индивидуални
васпитања
- групни
-размена о заједничким
- рад у пару
очекивањима, потребама
захтевима,тешкоћама везаним за
остварење програма грађанског
васпитања
- подстицање ученика да одаберу
вредности у
оквирима дечјих и људских права,да
- фронтални
их разматрају упоређују,да се
- индивидуални
придржавају
- групни
- помоћи деци да дођу до решења:
- рад у пару
кад је тешко да поштују правила
-схватање међусобне повезаности
права, дужности правила, закона
-уочавање разлике у функционисању
тима и групе
- фронтални
- упознавање са неопходним
- индивидуални
обележјима тимског рада
- групни
- стављање ученика у ситуацију да
- рад у пару
увиде предности тимског рада,начин
функционисања у тиму значајност
улоге и доприноса сваког члана тима
- фронтални
- упознавање и вођење ученика са и
- индивидуални
кроз демократске процедуре
- групни
одлучивања,како би дошли до
- рад у пару
заједничког решења проблема за које
се сви залажу

Међузависност и
развијање
еколошке свести

Евалуација

3

- разговара
- игра се
- црта
- закључује
илуструје

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

2

- разговара
- процењује
- презентује

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- подстаћи ученике да креативно и
дивергентно мисле о могућим
начинима за постизање њихових
циљева
-преузима одговорности за очување
природних богатстава
-планирање и предузимање малих
корака у непосредном окружењу
- анимирање вршњака и одраслих
кроз тимски рад демократске
процедуре, аргументовано излагање
-развијати способност процењивања и
критичког
мишљења о свом раду
-упознати родитеље са резултатима
оствареног програма

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
-вербални (монолошки и дијалошки); јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих се
придржавају сви учесници;
-метод демонстрације (приказивање, илустрације, цртежи); реализација интерактивних радионица;
-метод драматизације; искуствено учење кроз игровни контекст;
-учење путем открића; уобличавање и поимање личних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи;
константно подстицање и одржавање интересовања и сазнајне мотивације ученика;
-реализација интерактивних радионица;
-јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих се придржавају сви учесници;
-искуствено учење кроз игровни контекст;
-уобличавање и поимање личних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи;
-константно подстицање и одржавање интересовања и сазнајне мотивације ученика;
Одлучујућу улогу у начину остваривања програма наставе грађанског васпитања има сарадња између учитеља и ученика.

Учитељ се појављује као организатор размене међу децом, која ће бити подстицај за развој њиховог социјалног
сазнања, самосвести, моралног и критичког мишљења.
Битне методичке одреднице образовно-васпитног рада су: искуствено учење, игровни контекст, метода
партиципације и интеракције, метода рефлексије, истраживачке, симулационе, стваралачке и друге методе.
За квалитетну и подстицајну размену важно је јасно артикулисање циља активности, распоред седења ( у
круг), след активности.
Учитељ мора бити спреман да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да подстиче
развој оних стилова понашања којима се штите људска права и јачају демократски и толерантни односи, да
подрже ученике када им је тешко да се изразе или да слушају.
Пошто је учење по моделу важан облик социјалног учења, битно је да учитељ својим понашањем,
начином рада и односом према ученицима демонстрира вредност које жели да његови ученици усвоје.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Циљ и задаци: разумевање појава везаних за непосредну животну околину; препознавање негативних појава у
човековом односу према животној средини; уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; уочавање

узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа; васпитавање ученика да чува и
уређује простор у коме живи и учи; развијање правилног става и критичког мишљења.
Тематска структура:36
Садржаји
програма

Животна
средина

Природне
промене и
појаве у
животној
средини

Загађивање
животне
средине

Заштита животне
средине

Број
часова

6

5

8

17

Активности
у Основни облици
образовно-васпитном
извођења
раду
програма
- разговор
- фронтални
- посете
- индивидуални
- уочавање и
- групни
препознавање
- рад у пару
- запажање
-

-

-

праћење
уочавање
бележење
закључивање

експеримент
читање
илустровање
обиласци

експеримент
читање
илустровање
обиласци
практична
примена знања

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

- фронтални
- индивидуални
- групни
- рад у пару

Циљеви и
програма

задаци

садржаја

-

очување животне средине
Развијање свести о
очувању окружења

-

праћење и уочавање
промена и појава у
животној средини и њихов
утицај на живи свет
уочавање и бележење
последица промена и
појава у животној средини

-

-

-

упознавање примарних
загађивача
уочавање начина
загађивања
развијање свести о
последицама загађивања
осмишљавање начина
заштите животне средине
развијање свести о значају
заштите животне средине
уређење школског
животног простора

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
- вербални (монолошки и дијалошки)
- метод демонстрације (приказивање, илустрације, цртежи)
- метод драматизације
- учење путем открића
- експериментални метод
Садражаји овог програма усмерени су на примену и практичну реализацију знања стечених у предходним
разредима. Поред описивања, цртања, огледа, играња, реализација се врши и ван шлолског простора, у
непосредном окужењу, школи у природи, излетима, рекреативној настави (посматрањем, праћењем,
истраживањем , сакупљањем и организовањем разних акција). Учитељ самостално и у договору са ученицима
креира време, место извођења и број часова за одређене програмске садржаје; примена и практична
реализација стечених знања у претходном разреду; коришћење очигледних средстава и различитих извора
знања, примена рачунара; искуствено учење ван школског простора, у ближем и даљем окружењу школе, на
настави у природи и излетима; сазнајна мотивација ученика.

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
Циљ и задаци: развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и
свакодневном животу; развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; упознавање и
употреба једноставних програма за рачунарске игре и образовне програме; развијање конструкторских вештина
и способности за тимски рад.
Тематска структура: 36 часова
Садржаји програма

Цртамо и пишемо

Правимо
одељенске новине

Креирамо,
стварамо

Играмо се и
снимамо

Број
часова

12

4

10

10

Активности
у
образовноваспитном раду
-отварање
програма
-креирање цртежа
и
текста
- форматирање
-чување
и
штампање рада
-креирање,
уређивање,
штампање радова

- креирање
- фотографисање
- чување и
-штампање радова

- конектовање
- креирање
- слање поште

Основни
облици
извођења
програма
- фронтално
- индивидуално
- рад у пару
- рад у групи
- практич.рад

- фронтално
- индивидуално
- рад у пару
- рад у групи
- практич.рад
- фронтално
- индивидуално
- рад у пару
- рад у групи
- практич.рад
- фронтално
- индивидуално
- рад у пару
- рад у групи
- практич.рад

Циљеви и
програма

задаци

садржаја

- Развијање умења и вештина за
коришћење једноставног програма
за цртање и писање
- Развијање сарадње
- Развијање креативности при раду

- Развијање креативности и
стваралачког рада
- Развијање смисла за лепо и
уредност
- Оспособљавање ученика за
правилан рад на скенеру и
дигиталном апарату
Развијање
креативних
и
конструктивних активности: писмо,
честитка, позивница
- Развијање
способности
и
коришћење електронске поште
- Спретност и креативност при
коришћењу једноставних програма
- Развијање сарадње и узајамне
помоћи

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
-вербални (монолошки и дијалошки)
-метод демонстрације (приказивање, показивање, илустрације, цртежи)
-истраживачки метод
-учење путем открића
-примена и практична реализација стечених знања у претходним разредима; константно прожимање радно
техничких и информатичких садржаја; осмишљене наставне ситуације у којима ученици реализују задатке и
развијају радозналост; коришћење приручне литературе за наставника и ученике; коришћење рачунара; примена
наученог о коришћењу рачунара у настави, организовање различитих свечаности; мотивација
ученика да
проналазе различите опције за решавање задатог или самостално осмишљеног задатка.

НАРОДНА

ТРАДИЦИЈА

Циљ овог изборног предмета је да ученике уведе у активности ревитализације традиције, кроз непосредно
упознавање материјала и духовне традицијске културе свога народа: спречити убрзано одумирање важних
елемената традицијске културе из праксе и код учечника стварати свест о себи самим и свом месту у свету
сличних и различитих.
Задаци:
Усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз:
-упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче,песме, пословице);
-упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке,
разбрајалице итд.);
-усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима
-основних разлика између градског и сеоског начина живота,
-основних сезонских радова,
-основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове,
-основних и општих празника,
-обичајно-обредних радњи везаних за те празнике,
-усвајање знања о разлици између фолклорног и актуелног,
-упознавање фолклорних текстова и дечјег фолклора,
-уочавање разлика између градског и сеоског живота,
-познавање основних празника сезонских послова и обичајно - обредних радњи везаних за њих,
-познавање традицијалних облика транспорта,
-познавање народних музичких инструмената и њихове улоге у традиционалниј култури,
-упознавање са носиоцима народне традиције,
-схватање важности чувања и неговање народне традиције.
Тематска структура :36 часова

Традицион. облици транспорта и
транспортна средства

Садржаји
програма

Број
часова

16

Активности
ученика
образовноваспитном раду
- посматрање
- описивање
-читање текстова
- уочавање
- бележење
- груписање
- прикупљање
фотографија

Активности наставника у
образовно - васпитном
раду

Основни
облици
извођења
програма
- припрема, ангажује се и - индувидуални
упућује
ученике
на - групни
ангажовање
у - фронтални
- рад у пару
истраживачком раду
припрема,
чита
и
анимира
пригодним
материјалима
- подстиче на сталну
размену информација
- упознаје са развојем
поштанског саобраћаја

Циљеви и задаци
садржаја програма
-стицање
елементарних знања
о традицијалним
облицима
транспорта и
транспортних
средстава и њиховом
значају за живот
људи на селу и у
граду
- продубљивање
знања о занатима и
објектима значајним
за саобраћај

Народни музички инструменти
Носиоци народне традиције

9

11

- посматрање
- описивање
- уочавање
-слушање музике
- груписање
- цртање
.прављење
музичких
инструмената
- свирање

- подстиче интересовање и
помаже
при
изради
музичких инструмената
- упућује на самосталан,
практичан
истраживачки
рад
- ствара амбијентални
простор
- осмишљава и организује
часове и којима се истиче
улога иструмената при
обележавању обичаја
упућује
и
врши
корелацију

- читање текста
- обележавање
-прикупљање
информације
- истраживање
- посете

- омогућује упознавање са
науком,
установама
и
друштвима која се баве
очувањем и неговањем
народне традиције
- припрема и организује
изложбу, приредбу
- планира, организује и
изводи излет, посете
- прати интересовање и
ангажовање
-провера
остварености
циљева учења

индивидуални
- групни
- фронтални
- рад у групи

индивидуални
- групни
- фронтални
- рад у групи

- продубљивање
знања о празницима
и занатима
упознавањеразличит
их музичких
инструмената и
њихове улоге у
традиционалној
култури
- стицање вештине
прављења неких
музичких
инструмената
- упознавање са
носиоцима народне
традиције
- упознавање наука
које проучавају
народну традицију
- схватање важности
чувања и неговања
нардне традиције

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
Овај изборни предмет би требало схватити као интердисциплинарно средство за лакше савлађивање нових
и непознатих чињеница и приступити методологији наставних предмета из области уметности.
Ученици само на појмовном нивоу треба да упознају науке, установе и друштва која се баве очувањем и
неговањем народне тариције.
Пожељно је да ученици израде неке музичке инструменте и покушају да свирају на њима; организовањем
изложби и приредби како би показали стечена знања, умења и вештине.
Излет ће се извести у временском периду мај-јун, у одељењима која се нису определила за Наставу у природи

ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Разред: четврти
Фонд: 72 часа
Ци љ : Основни циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему
и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Циљеви и задаци програма образовања су:
-

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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се
темеље на начелима различитости и добробити за све;
развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном
друштву;
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

-

Циљ-Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да комуницира на основном нивоу страним језиком, у
усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.
Настава страног језика треба да :
-

-подстакне потребу за учењем страних језика,
-подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика,
-олакша разумевање других и различитих култура и традиција,
-стимулише машту,креативност и радозналост,
-подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.

-

-

Општи стандарди -Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог 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:
-препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,
-разуме вербални садржај уз помоћ невербалне комуникације,
-разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
-разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при говору и читању,
-даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,
-описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,
-репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.
Интеракција
Ученик треба да :
-реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,
-поставља једноставна питања,
-изражава допадање и недопадање,
-учествује у заједничким активностима на часу,
-поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.
Писмено изражавање
Ученик треба да :
-поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним текстом или визуелним
подстицајем,
-пише личне податке(име,презиме и адресу),
-прави спискове са разлишитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...),
-допуњава честитку.
Знања о језику
Ученик треба да:
-препознаје основне граматичке елементе,
-користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(нпр. Форме учтивости),
-разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активностима

Тематски/ глобални план са активностима, начинима извожења програма, корелацијом
Наставни
садржаји

1. ШКОЛА
-предмети и
склоности према
предметима
-активности и
теме по
предметима
-школски
дан,распоред
часова
-исказивање
времена
(детаљно)

Број
часова
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2. МОЈИ
ДРУГОВИ И ЈА
-хоби
-заједничке
активности
-солидарност и
толеранција
(помоћ,
позајмљивање,
подела)
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Активности у васпитнообразовном раду

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-прављење
илустрованог
материјала.

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату.

Начини извођења
програма

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

Циљеви и задаци садржаја програма
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-поштовање реда речи у реченици.
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и

Корелација
-Свет око нас
-Грађанско васпитање

-Свет око нас
-Грађанско васпитање

3. ПОРОДИЦА И
БЛИСКО
ОКРУЖЕЊЕ
-слободно време
у
породици,путова
ња и излети
-подела послова и
обавеза у
породици
-опис и особине
животиња,однос
према
животињама

4. ПРАЗНИЦИ
-празници,
-прославе и
манифестације у
школи и ван
ње(Дан
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-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање.

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,

интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање и коришћење
граматичких садржаја(глаголски
облици).
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици.
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или

-Свет око нас
-Грађанско васпитање
-Српски језик

-Свет око нас
-Грађанско васпитање
Српски језик
-Математика

школе,такмичења
,ревије...)
-бројеви до 1000

5. МОЈ ДОМ
-активности:
учење,игре,обаве
зе
-дневни распоред
активности
током радних
дана
-дневни распоред
активности
викендом

-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-прављење
илустрованог
материјала.
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-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-прављење
илустрованог
материјала.

-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање и коришћење
граматичких садржаја(глаголска
времена).
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,

-Грађанско васпитање
-Физичко васпитање

6. ИСХРАНА
-оброци у кући и
ван ње
-ресторан,ужина у
школи,куповина у
супермаркету...
-коришћење
новца
-исхрана у
Енглеској

7. ОДЕЋА
-одевни предмети
за одређене
прилике

9
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-слушање, писање
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-прављење
илустрованог
материјала.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,

-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање и коришћење
граматичких садржаја(глаголска
времена).
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање и коришћење
граматичких садржаја(глаголска
времена).
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,

-Свет око нас
-Грађанско васпитање
-Математика

-Свет око нас
-Грађанско васпитање

-формално и
неформално
одевање
-народна ношња
Енглеске

8. ОКРУЖЕЊЕ
-комшилук и
суседски односи,
-екологија(биљке
и животиње)
однос према
човековој
околини

-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење
илустрованог
материјала.

9

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-прављење
илустрованог
материјала.

-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање и коришћење
граматичких садржаја(глаголска
времена).
-разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова

-Свет око нас
-Грађанско васпитање

о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање и коришћење
граматичких садржаја(глаголска
времена).
Начин праћења оставривања програма, оствареност стандарда и исхода, вредновање: формативно- на сваком часу процењивати учешће у
активностима, ангажовање, однос према друговима, однос према обавезама, укљученост у рад у пару, групни рад, тимски рад, процена од стране
ученика наставног часа, ангажовања и знања других ученика и процена сопственог рада и напредовања
Сумативно-вежбе, усмени одговори, писмене провере
СТАНДАРДИ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА
Језичке компетенције
(Заједнички европски
оквир - CEF)

Слушање/Говор

Читање
Писање

ОСНОВНИ

СРЕДЊИ

НАПРЕДНИ

НИВО (CEF A1)

НИВО (CEF A2)

НИВО (CEF B1)

Разуме и користи познате
свакодневне изразе и склапа врло
једноставне реченице са циљем
задовољавања потреба конкретне
врсте. Може представити себе и
друге, може да постави питања и да
одговоре на питања о личним
подацима, као што су где он / она
живи, људи које он / она зна и ствари
које он / она има. Може да
комуницира на једноставан начин
под условом да друга особа говори
споро и јасно и спремна је да
помогне.
-

Разуме основна обавештења,
упутства и информације.

Разуме реченице и често
употребљаване изразе у вези са
областима од најнепосредније
важности (нпр. основне личне и
породичне информације, куповина,
локална географија, запосленост).
Може да комуницира у ситуацијама
које захтевају једноставну и директну
размену информација о познатим и
уобичајеним стварима. Може описати
своје порекло, непосредно окружење
и поставити питања у области
непосредне потребе.
-

Разуме једноставне
информације у оквиру
познате области

-

Може описати своје порекло

Говори о својим искуствима,
догађајима из прошлости, жељама,
надама, плановима за будућност,
дајући укратко разлоге и
образложење везано за тему.
Сналази се у ситуацијама на
путовању, разуме језик којим се
свакодневно говориу школи, на
послу, у слободно време.

-

Разуме обавештења и
саопштења за јавност

-

Пише писма и друге целине

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Четврти

ТЕМА

ЦИЉ

I – УВОД

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

(наставне јединице)

1. Дружимо са
Богом и светима –
уводни час

II – ЦРКВА ЈЕ
НАШ ИЗБОР
2. Заједница је
основ живота
3. Црква је наш
избор
4. Црква је
заједница са
Светом Тројицом
5. Црква је циљ
стварања света

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

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
Когн итивн и аспект :
• стећи основне информације о
темама које ће се обрађивати у
настави Православног
катихизиса током четвртог
разреда

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем програма и
начином рада

• уочити какво је његово
предзнање из градива обрађеног у
претходном разреду школовања
Афективн и аспект :
• желети да активно учествује на
часовима верске наставе
Когн итивн и аспект:
• уочити важност постојања
заједнице
• уочити разлику између Цркве и
сваке друге заједнице;
• уочити да је Црква слободна
заједница у којој учествују само
они који то желе;
• знати да се они који су у
заједници са Христом називају
хришћани и да је Црква њихова
заједница;
• знати да се заједница Бога, људи и

• Прича“Недостајати “(за
заједницу као основ
живота) Т. Телехтон
• Песма Св. Владике
Николаја
„Заједничарење са
небом “
• Одабрани одељци из
књиге „Из Ја-града у Тиград“
•

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

6. Свет изван
заједнице са Богом
7. Свет у заједници
са Богом

• Развијање свести
ученика да смо у Цркви
позвани на живот у
заједници.

природе зове Црква;
• уочити да изван Цркве свет не
може постојати вечно.
Афективн и аспект :
• бити подстакнут да активно
учествује у животу Цркве
• бити подстакнут да препознаје
живот као дар Божји;

• Одломак из
песме“Зимска идила“
Војислава Илића“

Когн итивн и аспект:
• уочити да нас Христос позива у
• Омогућити ученицима
лични однос - заједницу
да уоче да Христос
љубави;
зове све људе у
• увидети да су апостоли људи који
8. Христос позива
заједницу са Њим;
су слични нама;
Апостоле
• Указати ученицима на
•
уочити
да је вера основ заједнице
9. Вера основ
значај вере за
са Богом;
заједнице
остварење заједнице са • увидети да су Апостоли позивали
Богом;
људе у заједницу љубави са
10. Апостоли
Христом;
• Омогућити
позивају свет
• разумети значај Христовог
ученицима да се
11.Човек само
оваплоћења (рађања);
упознају са
срцем јасно види
• Усвојити текст и мелодију
новозаветним
песме „Звезда се засја“
сведочанством о
12. Христос нас зове
Афективн и аспект :
Христу и Апостолима.
13. Божић
• бити подстакнут да доживети
Христа као Личност која нам иде
у сусрет.
IV – ДИВАН ЈЕ
БОГ У СВЕТИМА
СВОЈИМА
14. Светитељи -

• Омогућити ученицима
да уоче да су
светитељи наши
путеводитељи ка
Царству Божјем;

Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (32 часова)
• практична настава (2часа)
Мест о р еали заци је н аст аве
• Теоријска настава се реализује
у учионици;
• Практична настава се реализује
у цркви – учешћем у
литургијском сабрању;

• бити подстакнут да препознаје
Живот Вечни као Божји дар.
III – ХРИСТОС
НАС СВЕ ЗОВЕ

В р ст е н аст аве

• Прилагођена и
препричана
новозаветна прича о
Христовом позиву
Апостола

Ди д акти чк о мет оди чка
уп ут ст ва за реализац ију наст
ав е
•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању
ученика, упознавању ученика с
циљевима, исходима, наставним
садржајима, али и тако да
наставник стекне почетни увид
у то каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног катихизиса, група
располаже.

•

Реализација програма требало
би да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У
току реализације стављати
нагласак више на доживљајно и

• Новозаветна прича о ап.
Петру када тоне
• О делима Апостола
• «Мали принц», А. С.
Егзипери - одломци
• Песма «Звезда се засја»

Когн итивн и аспект:
• поступно изграђивати свест о • Прилагођена и
томе ко су светитељи;
препричана нека
• увидети да су сви позвани да
житија светих
буду светиетљи;
• Приче из живота
• уочити важност светитеља као
Светога Саве

сведоци љубави
Божје
15. Свети Сава путеводитељ у
живот вечни
16. Успињање ка
Христу (опис н.ј –
прича о Закхеју)
17. Свети Симеон
Богопримац сусрет са Христом
18. Литургијско
путовање
заједнице свих
светих

• Омогућити ученицима
наших узора за остваривање •
да уоче значај жеље за
личног јединства са Богом;
остваривање заједнице • знати какву важност Савине
са Богом;
речи и дела имају за нас данас;
• Указати ученицима да
• уочити да је за остваривање
је Литургија заједница
јединства са Богом потребна
свих светих са Богом.
искрена жеља;
• знати да је Литургија начин на
који сви остварујемо заједницу
са Богом;
• препознати да у нашу заједницу
са Богом уводимо све оне (и све •
оно) што волимо.
Афективн и аспект :
• бити подстакнут да следује
светитељима Божјим и да буде
добар човек;
• бити подстакнут да препознаје •
љубав као највећу врлину.
•
•

V – ЗНАЧАЈ
ВРЛИНСКОГ
ЖИВОТА
19. На путу
светости
20. Усавршавању
нема краја
21. Пут ка
вечности

• Омогућити ученицима
да схвате грех као
промашај циља;
• Пружити ученицима
могућност да разумеју
да је самољубље извор
греха;
• Омогућити ученицима
да уоче шта су врлине;
• Указати ученицима да

Когн итивн и аспект:
• увидети да се грех јавља као
последица одсуства истинске
љубави;
• уочити да је грех наш погрешан
избор;
• увидети шта је самољубље и по
чему се оно разликује од
љубави;
• увидети да без врлина нема
љубави;

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

• Грех као промашај циља
• Последице пада у грех
•
• Обрада одабраних
поглавља из књиге «Из
Ти-града у Небески
град»
• Поуке светих: Григорије
С. Петров ;
• Васкршња прича дарови
доброг мудраца Христу

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

врлине представљају
прихватање Божје
воље;
• Пружити ученицима
могућност да примете
да они управљају
својом вољом и праве
личне изборе .

• уочити да је само врлинама
могуће остварити однос љубави
22. Хришћанске
са Богом и људима;
врлине
• упознати најважније хришћанске
врлине;
23. Врлинослов –
•
увидети
да врлине нису човеку
свети нас уче
дате, већ да се за њих треба
трудити;
•увидети да се и врлине
усавршавају.
Афективн и аспект :
• бити подстакнут да следује
светитељима Божјим;
• бити подстакнут да се труди да
у себи развија хришћанске
врлине.
Когн итивн и аспект:
• Пружити ученицима
• уочити да служењем Литургије
VI - СА НАМА ЈЕ
могућност да разумеју
постајемо учесници Царства
БОГ
да је Црква икона
Божијег и сједињујемо се са
Царства Божијег и да
Богом;
24.Васкрсење и
смо са Богом у
Педесетница
• упознати садржај молитве
најприснијој заједници
«Царе небески»;
на Светој Литургији;
25. Црква је икона • Омогућити ученицима
• увидети да сам изглед
Царства
православног храма изображава
да уочe разлику
Божијег
јединство Неба и земље.
између иконе и неке
друге уметничке слике Афективн и аспект :
26. Црквена
• код ученика ће се развијати жеља
или фотографије;
уметност - одсјај • Омогућити ученицима
за очувањем природе;
Царства
да изградe свест о томе
• бити подстакнут да уреди
Божијег
да иконе сведоче
школски простор
будуће Царство
најуспешнијим радовима;
Божије у садашњем
• бити подстакнут да и наредне
веку;
године похађа часове
• Установити обим и
Православног катихизиса;
квалитет знања стечених • уочити у којој мери је напредовао
у току школске године из и савладао градиво Православног

•
•
•
•

Спаситељу „Четврти
мудрац“;
Свети Спиридон (прича
о смирењу);
Свети Василије
Острошки - (прича
„Свечев лијек“);
Поуке владике Николаја
Св. Јустин Ћелијски
(„Срна у изгубљеном
рају“ одломак из
казивања белих срна)

Е валуац и ја наст аве
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити
на два начина:
•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;
Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:

Педесетница –
рођендан Цркве;

•

усмено испитивање;

•

Молитва Царе небески;

•

писмено испитивање;

•

Кроз одломке из
јеванђелских текстова,
допуњене
фотографијама
фресака, приказати
домострој спасења.

•

посматрање понашања ученика;

•

Ок ви рн и бр ој часова п о т
емама
Увод – 1
Црква је наш избор – 7
Христос нас све зове – 7
Диван је Бог у светима својима – 7
Значај врлинског живота – 7
Са нама је Бог - 4
Евалуација – 1+2

Православног
катихизиса.

катихизиса четвртог разреда
основне школе.

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:

5.

Српски језик и књижевност
Математика
Познавање природе и друштва
Ликовна култура
Музичка култура

6.

Грађанско васпитање

1.
2.
3.
4.

ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ:
Тематски садржај: 36 часова

Садржаји програма
Друштвене активности
Радионице „Школа без
насиља“
Активности
поводом
обележавања: Дан планете
Земље, Дан воде, Дан
борбе против пушења, Дан
заштите животне средине
Техничке активности
Уређење
школског
простора
- Израда честитки поводом значајних датума
Хуманитарне активности
- Акције поводом Дечје
Недеље
- Јесењи крос
- Сарадња са Црвеним
крстом
- Помоћ болесном другу
- Помоћ старим особама
Спортске активности
Организовање спортских
такмичења
- одељенска
- међуодељенска
- међушколска
Културне активности
Посете:
- позоришту
- музеју
учествовање
у
активностима
поводом
школских празника

Број
часова

Активности
у
образовноваспитном раду

Основни облици
извођења
програма
- фронтално
- индивидаулно
- рад у групи

Циљеви и задаци садржаја
програма
-Сарадња
са
локалном
заједницом
-Развијање свести о здравом
начину живота
-Поштовање
разлика
и
уважавање својих и туђих
потреба

5

- израда паноа
- посете
- изложбе

6

- чишћење
-купљење
папирића
-сечење,
лепљење,цртање,
сликање

- фронтално
- индивидаулно
- рад у групи

-Развијање
креативности,
стваралачког рада, уредности,
прецизности,
изграђивање
личних критичких ставова
према
загађењу
животне
средине

5

прикупљање
новца,школског
прибора,
играчака…
- припреме за
крос
- посете

- фронтално
- индивидаулно
- рад у групи

- Развијање хуманог односа
-Поштовање
разлика
и
разумевање туђих потреба
- Развијање такмичарског духа

10

- игра
-различити
облици кретног
изражавања

- фронтално
- индивидаулно
- рад у групи

- Развијање такмичарског духа
Развијање
моторике
спретности,
физичких
способности

10

-посете
културним
установама
- фронтално
- јавни наступи
- индивидаулно
-припрема
за - рад у групи
такмичење
рецитатора

- Развијање опште културе
-Развијање и подстицање
стваралачке активности
-Развијање
оригиналности,
маште, смисла за лепо

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И
УЧЕЊА ЗА ПРЕДМЕТНУ
НАСТАВУ

~ 260 ~

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ

~ 261 ~

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У V РАЗРЕДУ
Предмет: српски језик и књижевност
Фонд: 180 часова
Циљ: 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 српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у
различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (дож ивљајног, усмереног,
истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално
коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности,
позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска
секција и др.);

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
Оперативни задаци:
- овладавање техником читања и писања на оба писма
- савладавање просте реченице (појам, главни делови)
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, ликови, поруке )
- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање)
- постепено упознавање методологије израде писменог састава
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПО ОБЛАСТИМА
Садржаји програма
Језик
Граматика
Правопис
Књижевност
Школска лектира
Домаћа лектира
Култура изражавања
Говорно изражавање
Писмени изражавање
Укупно

Обрада
40
37
3
43
32
11
6
3
3
89

Утврђивање
20
18
2
16
12
4
24
4
20
50

Систематизација
14
13
1
8
5
3
9
3
6
31

Укупно
74
68
6
67
49
18
39
10
29
180

Тематски оквир:
кључне речи /појмови: 1. тема- граматика: реченице, падежи, променљиве врсте речи, глаголи, непроменљиве врсте речи
2. тема- правопс: велико слово, знакови интерпункције, писање речце НЕ
3.тема- писмено изражавање: писмене вежбе и домаћи задаци
4.тема- усмено изражавање: говорне вежбе, изражајно казивање стихова, јачање вербалног самопоуздања
5.тема - књижевност: лирика, епика

Рд.
Бр.

Назив
теме
Предметни исходи

1.

Граматика

-Анализом речнице и
реченичних чланова
наводити ученике да
разликују именичке и
глаголске додатке
-Вежбањем на тексту
уочити разлике просте
и сложене реченице
На конкретном
примеру једне
изабране речи
демонстрирати
ученицима њене
различите облике у
различитим падежима
-На сонову конкретних
примера у реченици
наводити ученике да
закључе која су
питања за падеже,
која је њихова
функција, а које
значење
На конкретном
примеру
демонстрирати
ученицима сваку врсту
речи понаособ
На задатом тексту
заједно са ученицима

Стандарди
СЈ.1.3.4. препознаје врсте
речи; зна основне граматичке
категорије променљивих
речи; примењује
књижевнојезичку норму у
вези са облицима речи
СЈ.1.3.8. одређује реченичне
и синтагматске чланове у
типичним (школским)
примерима
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи;
препознаје подврсте речи;
уме да одреди облик
променљиве речи СЈ.2.3.6.
одређује реченичне и
синтагматске чланове у
сложенијим примерима
СЈ.3.3.4. познаје подврсте
речи; користи
терминологику у вези са
врстама и подврстама речи
и њиховим граматичким
категоријама
СЈ.3.3.6. познаје главна
значења падежа и главна
значења глаголских облика
(уме да их објасни и зна
терминологију у вези са
њима)

Начини и поступци
остваривања
програма
Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
илустрација, табела,
паноа,
Увођење ученика у
главне појмове
граматике, српског
језика прво
теоријски, а потом и
практично,
применом на
примерима
Самоевалуација и
евалуација

Компетенције
Опште
међупредметне
компетенције

Начин провере
остварености
исхода
Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Домаћи задатак
Самоевалуација
и евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова

- Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација

2.

Правопси

уочавати глаголска
времена
-Помоћу многобројних
примера објаснити
ученицима категорије
глаголског вида и
глаголског броја
Задатим примером
утврдити стечена
знања о правопису
-На задатом примеру
навести ученике да
уоче правилну
употребу великог
слова, писања речце
НЕ, употребу зареза,
тачке и зареза,
неколико тачака,
цртице.

3.

Писмено
-Различитим темама
изражавање развијати ученичку
писану културу
-Занимљивим
избором тема
мотивисати ученике
на испољавање
креативности
-Одређеним темама

СЈ.1.2.8. примењује
правописну норму (из сваке
правописне области) у
једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну
норму и примењује је у
већини случајева
СЈ.3.2.5. зна и доследно
примењује правописну
норму

СЈ.1.2.1. зна и користи оба
писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву,
граматички исправну
реченицу
СЈ.2.2.1. саставља
експозиторни, наративни и
дескриптивни текст, који је
целовит и кохерентан

Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
текстова, табела
Самоевалуација и
евалуација
Кроз практичне
примере ученици
показују могућност
да самостално
користе правописне
знаке
-Дата правописна
правила ученици
примењују у
говорној култури
Корелација: страни
језици,
информатика
Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
Ученици развијају
своју писменост
-Ученици подстичу
своју стваралачку
моћ и развијају

- Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

-Компетенција

Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Рад на текстугрупни рад
Самоевалуација
и евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Домаћи задатак
Писана
провера-вежба

Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуација
и евалуација на
крају месеца и

мотивисати ученике
да што више читају и
пишу
-Систематизацијом
обрађеног градива
мотивисати ученике
да усвоје граматичка
правила из области
врста речи, падежа,
реченице, правописа и
теорије књижевности

4.

усмено
Различитим говорним
изражавање вежбама наставник
код ученика развија
говорну културу
-Наставник подстиче
ученике и упућује их
на изражајно
казивање стихова
-Давањем слободе
ученицима да се
самостално

СЈ.2.2.2. саставља вест,
реферат и извештај
СЈ.3.2.1. организује текст у
логичне и правилно
распоређене пасусе;
одређује прикладан наслов
тексту и поднаслове
деловима текста
СЈ.3.2.5. зна и доследно
примењује правописну
норму

СЈ.1.2.2. саставља разумљиву,
граматички исправну
реченицу
СЈ.1.2.3. саставља
једноставан експозиторни,
наративни и дескриптивни
текст и уме да организује у
смисаоне целине (уводни,
средишњи и завршни део
текста)
СЈ.2.2.1. саставља

кретивност
-Одговарањем на
различите теме
ученици негују
врлине и позитивне
вредносне системе
-Многобројним
примерима
ученици евалуирају
своје знање
-Ученици практично
примењују усвојена
теоријска знања о
речима, реченици и
падежима
-Самостално
примењују
правописна
правила
Самоевалуација и
евалуација
Корелација:
веронаука, народна
традиција, историја,
музичко
Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала: Јавним
излагањем ученици
развијају реторичке
способности
-Изражајним
казивањем стихова
потврђују лепоту
народног

за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

Компетенција
за учење

током
појединих
часова
Домаћи
задатак-Радна
свеска Писана
провера-вежба

Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуација
и евалуација на
крају месеца и
током
појединих

изражавају наставник
развија ученичко
самопоуздање

5.

књижевност Заинтересовати
ученике за поједине
писце појединостима
из приватног живота.
-Занимљивим
приступом датим
песмама мотивисати
ученике да читају и
факултативне
садржаје
-Тематско-мотивском
анализом наводити
ученике да уочавају
многобројна стилска
изражајна средства
-Композицијском
анализом упознати
ученике са знањима о
стиху, строфи и рими
-На датим тесктовима
наставник
демонстрира
приповедне поступке
(дескрипција,

експозиторни, наративни и
дескриптивни текст, који је
целовит и кохерентан
СЈ.2.2.2. саставља вест,
реферат и извештај

СЈ.1.4.1. повезује наслове
прочитаних књижевних дела
са именима аутора тих дела
СЈ.1.4.2. разликује типове
књижевног стваралаштва
(усмена и ауторска
књижевност)
СЈ.1.4.3. разликује основне
књижевне родове: лирику,
епику и драму
СЈ.1.4.4. препознаје врсте
стиха (римовани,
неримовани; осмерац и
десетерац)
СЈ.1.4.5. препознаје
различите облике казивања
у књижевноуметничком
тексту: нарација,
дескрипција, дијалог,
монолог
СЈ.1.4.6. препознаје
постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту
(епитет, поређење,

стваралаштва
-Самосталним
изражавањем
ученици богате
речник и
побољшавају
свакодневну
комуникацију
Самоевалуација и
евалуација
Корелација:
реторика, историја,
Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
Изражајним
читањем ученици
утичу на говорну
културу
-Читањем
самостално доносе
закључке о
стваралаштву
појединих писаца
-Уочавањем
стилских средстава
ученици вреднују
литерарни поступак
-На примеру песме
стичу и примењују
знања о строфи,
стиху и рими.
-Читањем
различитих
приповедних врста

- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

часова
Презентације
ученика, панои
Домаћи задатак
Писана
провера-вежба
дебата

Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуација
и евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Домаћи задатак
Провера

-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама

нарација, дијалог,
монолог, унутрашњи
монолог)
-На примерима из
свакодневног живота
наводити ученике да
усвоје знања о
приповедним
поступцима
-Поређењем
различитих текстова
упутити ученике да
препознају различите
приповедне врсте
-Мотивисати ученике
да праве разлику
између народног и
уметничког
стваралаштва и износе
лични став о томе.
примерима из дела
наводити ученике да
дате ситуације
повезују са онима из
свакодневице и да
правилно вреднују
поступке ликова

ономатопеја) СЈ.1.4.7. уочава
битне елементе
књижевноуметничког текста:
тему, мотив, фабулу, време и
место радње, лик...
СЈ.2.4.2. повезује наслов
дела из обавезне лектире и
род, врсту и лик из дела;
препознаје род и врсту
књижевноуметничког дела
на основу одломка, ликова,
карактеристичних ситуација
СЈ.2.4.5.

ученици развијају
позитиван став о
прозном
стваралаштву
-Познавањем
стваралачког опуса
неког писца
ученици
самостално
закључују о
вредностима тих
дела
-Читајући уче да
препознају оно што
ће их лично
највише
заинтересовати и
подстаћи да се тиме
додатно баве
-На основу анализе
дела стичу знања о
приповедним
поступцима,
перспективи
приповедача
-Упоређују народно
и уметничко прозно
стваралаштво и
уочавају сличности
и разлике.

-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

Корелација са другим предметима:
Историја (друштвено-историјака локализација књижевних текстова и ликова који се у њима појављују, историјски оквири језичког
развоја).
Географија (географске и демографске одлике средине за коју се везују радње књижевних текстова, легенде).
Ликовна култура (илустрације књижевних текстова).

Музичка култура (мотивски).
Страни језици (тумачење непознатих речи, порекло речи у нашем језику, поређење граматичких особина, нпр. конгруенције).
Математика (математички модели у служби сликовитости и веће памтљивости градива из граматике и теорије књижевности, дијаграми,
графикони).
Сарадња са свим облицима људског знања и деловања, посета Градској галерији, Народном музеју, Сајму књига, праћење позоришних
представа, биоскопских пројекција, књижевних вечери и свих других културних дешавања у локалној средини.

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ
Неки од начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и
вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним
ученицима
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода)
Шта пратимо
Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у

Процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
разумевање,
примена и
вредновање
научених

Критеријуми оцењивања
ученик који остварује веома
значајан напредак у
савладавању програма
предмета и у потпуности
самостално испуњавања
захтеве који су утврђени на
основном и средњем нивоу,
као и већину захтева са

Поступак
- Формативно
оцењивање:
Свакодневно
бележење
активности ученика
на часу у свеску
евиденције
наставника

Инструменти
оцењивања
Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута
++
За давање комплетног,
потпуног одговора на
тежа питања +5
Ко не зна одговор -

Време
Свакодневно
бележење
током године

току
савладавања
програма
предмета;

поступака и
процедура; рад
са подацима и
рад на
различитим
врстама
текстова;
уметничко
изражавање;
вештине,
руковање
прибором и
технологијама и
извођење
радних
задатака.

напредног нивоа посебних
стандарда постигнућа,
односно захтева који су
одређени индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним стандардима
постигнућа, добија оцену
одличан (5);
ученик
који
остварује
значајан
напредак
у
савладавању
програма
предмета и у потпуности,
самостално,
испуњавања
захтеве који су утврђени на
основном и средњем нивоу,
као и део захтева са
напредног нивоа посебних
стандарда
постигнућа
уз
мању помоћ наставника,
односно захтева који су
одређени
индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним стандардима
постигнућа, добија оцену
врло добар (4);

Учесталост јављања и
распоред јављања по
месецима

Пресек стања
по тромесечју

Свеобухватност
одговора
Хронолошка
прецизност
Хоризонтално и
вертикално
повезивање градива

По потреби,
бар једном у
полугодишту

За три недоношења
домаћег -1 у свеску, а
након опомене и у
дневник

Свакодневно
током године
праћење

Уредност
Све забележено са
часова
Бодовање:

На крају
наставне
године
Након сваке
теме

-Комисија ученика и
наставница

- Усмено одговарање

-Редовност
доношења домаћег
-Ученици воде
евиденцију

Прегледање свески
ученик
који
остварује
напредак у
савладавању
програма предмета и у
потпуности,
самостално - Писане провере
испуњавања захтеве који су Ученици дају
утврђени на основном и већи самопроцену оцене
део на средњем нивоу
посебних
стандарда
постигнућа, односно захтева

40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран
однос према
раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за
учење и
напредовање.
активно

који
су
одређени
индивидуалним образовним
планом
и
прилагођеним
стандардима
постигнућа,
добија оцену добар (3);

- Групни рад
(посматрање
наставника,
излагање група,
процена осталих
ученика)

ученик који остварује
минималан напредак у
савладавању програма
предмета и испуњавања уз
помоћ наставника захтеве
који су утврђени у већем
делу основног нивоа
постигнућа, односно захтеве
који су одређени
индивидуалним образовним
планом и прилагођеним
стандардима постигнућа и,
добија оцену довољан (2);
веома висок степен
ангажовања ученика (5)

- Рад у пару
(посматрање
наставника,
излагање парова,
процена осталих
ученика)

висок степен ангажовања
ученика (4)
уз ангажовање ученика (3)
ангажовање ученика (2)

-Јављању на
часовима
(учесталост и
активност по
месецима)
-Успешности у
групном раду, раду у

Вођење евиденције
од стране
наставника о:

Сарадња у групи
(сви чланови су
укључени, сви имају
задато забележено у
свескама...)
Степен знања свих
чланова групе
Квалитативно и
квантитативно
процењивање
резултата рада група
(пано, табела...)
Прва три пара која
ураде добијају +5

-Све што је рађено на
часу налази се у
свескама и уредно је
написано
-Учесталост јављања и
активност по месецима
-Учествује, помаже
другима, израђује

По потреби

По потреби

-Пресек стања
по
тромесечјима

учествовање у
настави,
сарадњу са
другима

пару (ангажовање,
продукти)
-Учешћу на
такмичењима
-Посета културноисторијским
институцијама и
догађајима
(позориште)
-Несебичном
пружању помоћи
другим ученицима
-Израда паноа,
различитих врста
излагања

самостално или у
сарадњи са другима
продукте рада
-Број и квалитет
добровољног учешћа у
разним наставним и
ваннаставним
активностима
(такмичења, израда
паноа, кратко
предавање, вођење
квиза, израда
асоцијација...)
-Спреман је да помогне
другима
-Иницијатива и
квалитет продукта

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У VI РАЗРЕДУ
Предмет: српски језик и књижевност
Фонд: 144 часа
Циљ: 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
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе у
различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); посебну пажњу обратити на уважавање
и слушање говорника, пошто неколицина ученика у овом одељењу има проблем са дефицитом пажње;
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика које се надограђује на свему ономе што смо до сада
учили;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- уочавање разлике између локалног говора и књижевног језика;
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног, изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање
с разумевањем, логичко читање) у складу са врстом текста;
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних
жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање на
самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, градске); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним
књигама (неколицина ученика води Дневник прочитаних књига, спонтано препоручивати и осталима како би се број проширио);
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности,
позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво, посебно бодрити стидљиве и несигурне ученике;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (рецитаторска, литерарно-новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
Оперативни задаци:
- увођење ученика у грађење речи;
- упознавање са гласовним системом;
- упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и промени речи;
- утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица;
- стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футур II; имперфекат; плусквамперфекат; аорист;императив;
потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози);
- проширивање знања о сложеној реченици;
- оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената;

- оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за исказивање властитих судова и
закључака приликом анализе текста и у разним говорним ситуацијама;
- развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском тексту;
- постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања - према захтевима програма.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОРИЈЕНТАЦИОНОГ РАСПОРЕДА ГРАДИВА
Редни
број

Наставна тема

Број
часова

I

Језик
Граматика

II

III

Укупан
број
часова

63
58

Број
часова
обраде
36
35

20
18

7
5

Правопис
Књижевност
Школска лектира

5
46
36

1
28
23

2
12
8

2
6
5

Лектира
Култура
изражавања
Говорно
изражавање
Писмено
изражавање

10
35

5
20

4
9

1
6

10

4

2

2

25

16

7

4

144

84

41

19

Месечна динамика:
месеци
IX
Књижевност
6
Граматика
7
Правописне
1
вежбе

X
5
10
1

XI
6
4
1

XII
6
7
1

I
4
4
-

Број часова Број часова
утврђивања систематизације

II
2
2
1

III
5
7
1

IV
6
5
1

V
5
6
1

VI
2
-

укупно
47
52
8

Писмене
вежбе

1

-

-

1

-

-

1

1

1

1

6

Говорне
вежбе
Домаћи
задаци
Контролни
задаци
Школски
писмени
задаци
УКУПНО

1

-

-

1

-

1

-

-

1

1

5

1

-

1

-

-

1

1

-

1

1

6

-

-

2

-

2

-

-

2

-

2

8

1

2

-

3

-

-

3

-

3

-

12

18

18

14

19

10

7

18

15

18

7

144

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
ОБЛАСТ/ТЕМА:
Књиж евн
ост
Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је разврстана на обавезни, допунски и изборни део.
Комбиновањем и повезивањем различитих текстова успоставља се вертикална и хоризонтална корелација уз помоћ којих се ученици
поступно уводе у свет књижевности. При обради текста примењиваће се јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта са
циљем да се ученици оспособе за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. Исходи ове области су
засновани на читању тако да је оно главна активност. У петом разреду негује се доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у
истраживачко читање и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела.
Г
рамат
ика
Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава се не изучава
изоловано, већ се повезује са обрађеним текстовима из књижевности, али и са непосредном говорном праксом. На тај начин се настава
граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност.
Садржај вежбања граматике се одређује на основу континуираног праћења језичког испољавања ученика. Тако ће настава граматике
бити у функцији оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим српским језиком.
П равопи
с
Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру правописних вежби повремено ће се проверавати графија.
Ученици ће се подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, као и у различитим типовима комуникације
путем интернета. На овим часовима ће се користити штампано издање Правописа, а ученици ће се упућивати на служење и
електронским издањем.

Орт оепи
ја
Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће реализовати као посебне наставне јединице, већ уз
одговарајуће теме из граматике и књижевности. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, репродукују и
усвоје правилно акцентован говор. Као ортоепска вежба спроводиће се и говорење напамет научених одломака у стиху и прози уз
помоћ аудитивних наставних средстава.
Ј езич ка ку лт
у ра
Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а
такође и са наставом граматике и правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби које ће
богатити и развијати способност и вештину изражавања. Сва вежбања изводе се на тексту или у току говорних вежби. Када су у пи тању
домаћи и школски писмени задаци, ученици ће користити и латинично писмо.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
Наставне методе:
• дијалошка метода
• монолошка метода
• текст-метода
• комбиноване методе
• методе логичког мишљења ( анализа, синтеза, индуктивно-дедуктивна метода, методе апстракције и конкретизације,
поредбена метода)
• интерактивне методе учења
• аудитивне и демонстративне методе
• стваралачко и креативно писање
Наставна средства:
• звучне читанке
• израда наставних средстава (шеме, панои, илустрације)
• ЦД издања правописа
• „Правопис“, интерактивна компјутерска игра на сајту „Политике“
Корелацја са другим предметима:
• са историјом (друштвено-историјска локализација књижевних текстова и ликова који се у њима појављују; историјски
оквири језичког развоја)
• са географијом ( географске и демографске одлике средине за коју се везују радње књижевних текстова; легенде)
• са ликовном културом ( илустрације књижевних текстова)
• са музичком културом (мотивски)

•
•
•

са страним језиком (тумачење непознатих речи, порекло речи у нашем језику; поређење граматичких особина, нпр.
конгруенције)
са математиком (математички модели у служби сликовитости и веће памтљивости градива из граматике и теорије
књижевности; дијаграми, графикони).
сарадња са свим облицима људског знања и деловања; посета Градској галерији, Народном музеју, Сајму књига;
праћење позоришних представа, биоскопских пројекција, књижевних вечери и свих других културних дешавања у
локалној средини)

ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ
КРИТЕРИЈУМИ
- Да око 15-20% ученика схвата наставно градиво српског језика и у могућности је да самостално примењује знања из области
језичког изражавања, литерарног и сценског стваралаштва
- Да око 70% ученика препознаје, схвата и труди се да примењује предвиђене језичке норме, књижевно теоријске појмове и
способно је да се квалитетно и правилно језички изражава
- Да око 80-90% ученика препознаје градиво,репродукује га и задовољава минималне критеријуме језичког изражавања
ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ И ИНСТРУМЕНТИ МЕРЕЊА
Евалуација се реализује током читаве школске године на следећи начин:
- кроз разговор, изношењем ставова приликом анализа књижевних дела и граматичких правила, кроз ладискусије, говорне
вежбе, писмене вежбе, домаће задатке...)
- проверавањем знања путем контролних задатака (у прилогу је распоред контролних задатака)
-проверавањем доживљаја света, дешавања у детињству, утисака о књижевном делу или лику, описа природе која дете
окружује путем школских писмених задатака (у прилогу је распоред писмених задатака)
-праћењем активности ученика, ангажовањем кроз припреме за час, рада на самом часу и савладавања наставног градива
и продуката ученичких активности.
Садржаји:
Књиж евн ост :
Књижевни текстови из 5. разреда (обнављање)
Стеван Раичковић: „Хвала сунцу, земљи, трави“ (обрада)
Добрица Ерић: „Чудесни свитац“ (обрада)
Исидора Секулић: „Буре“ (обрада)
Мирослав Антић: „Плава звезда“ (обрада)
Бранко Ћопић: „Чудесна справа“ (обрада)
Анђела Нанети: „Мој дека је био трешња“ (обрада)

Антон Павлович Чехов: „Вањка“ (обрада)
Алекса Шантић: „Моја отаџбина“ (обрада)
Милан Ракић: „Наслеђе“ (обрада)
Десанка Максимовић: „О пореклу“ (обрада)
Народна епска песма „Смрт мајке Југовића“ (обрада)
Народне епске песме о Косовском боју (избор) (обрада)
Ђура Јакшић: „Вече“ (обрада)
Светлана Велмар-Јанковић: „Улица Филипа Вишњића“ (обрада)
Народна епска песма „Марко Краљевић укида свадбарину“ (обрада)
Народне епске песме и предања о Марку Краљевићу (избор) (обрада)
Народне епске песме о Марку Краљевићу (обрада)
Бранислав Нушић: „Аналфабета“ (обрада)
Вук Стефановић Караџић: „Живот и обичаји народа српског“ (избор) (обрада)
Војислав Илић: „Свети Сава“ (обрада)
Светозар Ћоровић: „Богојављенска ноћ“ (обрада)
„Бреза“, С. Јесењин (обрада)
„Градинар“, Р. Тагоре (обрада)
Коста Трифковић: „Избирачица“ (одломак) (обрада)
Ференц Молнар: „Дечаци Павлове улице“ (обрада)
Бранислав Нушић: „Аутобиографија“ (одломак „Прва љубав“) (обрада)
Народна приповетка: „Мала вила“ (обрада)
Гроздана Олујић: „Седефна ружа“ (обрада)
Данило Киш: „Вереници“ (обрада)
Бранко Ћопић: „Орлови рано лете“ (обрада)
Народна лирска песма: „Највећа је жалост за братом“ ; породичне лирске песме (обрада)
Обичајне лирске народне песме – сватовске (обрада)
Петар Кочић: „Јаблан“ (обрада)
Вељко Петровић: „Ратар“ (обрада)
Иво Андрић: „Аска и вук“ (обрада)
Вилојем Саројан: „Лето лепог белца“ (обрада)
„Село“, Јован Дучић (обрада)
„Шљива“, Милован Данојлић (обрада)
Г рамат ика:
Граматика 5. разреда (обнављање и систематизација)
Атрибутска и предикатска функција именица и придева (обрада)
Речи и синтагме у функцији реченичних чланова (обрада)

Појам предикатске и комуникативне реченице; независне и зависне предикатске реченице (обрада)
Подела речи по постанку: просте, изведене и сложене; творбени делови речи (корен, творбена основа, суфикс, префикс, спојни вокал;
разликовање суфикса од наставка за облик речи) (обрада)
Изведене именице, придеви и глаголи (обрада)
Сложенице (обрада)
Вокали, консонанти, слоготворно Р; слог; подела речи на слогове (обрада)
Подела сугласника по звучности (обрада)
Подела сугласника по месту изговора (обрада)
Палатализација (обрада)
Сибиларизација (обрада)
Непостојано А (обрада)
Промена Л у О (обрада)
Једначење сугласника по звучности (обрада)
Јотовање
Једначење сугласника по месту творбе (обрада)
Губљење сугласника и упрошћавање сугласничких група (обрада)
Асимилација и сажимање вокала (обрада)
Придевске заменице (присвојне, показне) (обрада)
Придевске заменице (упитно-односне, неодређене, одричне, опште) (обрада)
Глаголски облици из 5. разреда (обнављање)
Аорист
Императив
Футур 2.
Потенцијал (обрада)
Имперфекат (обрада)
Плусквамперфекат (обрада)
Трпни глаголски придев
Глаголски прилози (обрада)
Реченице са глаголским прилозима (обрада)
Акценат (обрада)
Језичка култура и правопис: овде се реализују припреме за писмене задатке, четири писмена задатка, са групном и индивидуалном
исправком; писмена вежбања, описивање простора, особа, догађаја, анализе домаћих задатака итд.
Стандарди на којима се ради у шестом разреду ће бити дати у годишњим и месченим плановима рада.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У VII РАЗРЕДУ
Предмет: српски језик
Фонд: 144 часа
Циљ: 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:
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у
различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика;
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво - усмено и писмено изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног - изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с
разумевањем, логичко читање) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима);
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и
вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; - поступно и
систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање на
самостално коришћење библиотеке (школске, градске, онлајн);
- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне
и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, рецитаторска, новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима, припремање за живот у мултикултуралном свету.

Оперативни задаци:
- утврђивање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;
- даље увежбавање ученика у техникама писања и читања оба писма;
- неговање навике за читко, уредно и лепо писање;
- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;
- усвајање нових и систематизација стечених знања о народној књижевности, специфичностима њене поетике, структурним одликама,
варијабилношћу, варијантношћу, формулативношћу, итд. (епске песме хајдучког, ускочког и покосовског тематског круга; љубавне
лирске народне песме; посленичке; кратке фолклорне форме; бајка);
- увођење ученика у историју српског књижевног језика: сеобе Словена и стварање прасловенског, старословенског и српскословенског
језика; мисија Солунске браће, глагољица и ћирилица; најстарији споменици писмености;
- усвајање и проширивање знања из акцентологије (акценат речи: разликовање према квантитету, разликовање дугих акцената према
интонацији; разликовање кратких акцената према интонацији; реченични акценат);
- систематизација постојећих и усвајање нових сазнања из граматике (на свим њеним нивоима: фонетика, морфологија, творба речи,
синтакса; усвајање нових појмова: конгруенција, апозитив, синтагма, морфолошке категорије променљивих речи, актив и пасив,
персонални и имперсонални глаголи, значење, служба падежа и падежна синонимија, логички субјекат, сложен и прост предикат,
бројни придеви, заменички прилози, непроменљиве речи, напоредни односи међу реченичним члановима и међу предикатским
реченицама у оквиру комуникативне, комуникативна вредност предикатских реченица, личне (субјекатско-предикатске) и безличне
(бесубјекатске) реченице);
- оспособљавање ученика за самосталан приступ књижевном делу; уочавање вишеслојности и многозначности књижевног текста,
оспособљаваље за вредновање дела различитих жанрова;
- утврђивање стечених и усвајање нових сазнања из версификације и теорије књижевности (књижевнотеоријски појмови који прате
обраду појединих наст. јединица из књижевности): путопис, есеј, репортажа; приповедање, описивање; здравица, клетва, тужбалиц а;
епски десетерац, цезура; дистих, терцина, мотив; драма у ужем смислу; драма у стиху; карактеризација лика (социолошка и
психолошка), драмска ситуација, дијалог, монолог, драмска радња, ликови у драми; основни мотив, лирски субјект, лирско ја, катрен,
рима, строфа; сиже, фабула; епитет, симбол, амблем, словенска антитеза, стајаћи епитет, градација, хипербола, алегорија, метафора,
контраст, персонификација, ономатопеја, синестезија, асонанца, алитерација; нар. еп. песме средњих времена; епски јунак; роман,
историјски роман, роман за децу и омладину, реалистички роман, хумористички роман; фазе у развоју драмске радње; атмосфера,
композиција, структура;форме приповедања; портрет; родољубива песма, елегија, рефрен; књиж.научне врсте – дневник, биографија;
приповедање у првом лицу, унутрашњи монолог, дијалог, приповедач, приповедање у трећем лицу; легендарна прича, предање, бајка,
фантастични мотиви; посланица, писмо, благослов; песма у прози; пејзаж; чин, појава, дијалог, реплика, дидаскалије (ремарке), типски
јунак, комедија карактера; сатира, сатирично, иронија, сарказам, хумор; приповетка, новела; уоквирена фабула; главни и споредни
ликови; слободни стих, збирка лирских песама, љубавна поезија, мисаона поезија, песничка слика, народна љубавна песма; превод на
књижевност; ентеријер, екстеријер; статички и динамички мотиви, дескриптивна нарација; афективно сећање;
- развој језичке културе кроз рецитовање и изражајно читање, писмено и усмено изражавање; уочавање различитих врста текстова;
особености техничког и сугестивног описивања; техничког приповедања; ентеријер и екстеријер; писање обавештења, најаве догађаја,
интервјуа, честитке, позивнице, захвалнице, и-мејл порука; издвајање основних информација у некњижевном тексту; сажимање текста и
писање резимеа; навикавање ученика за коришћење правописа, речника, енциклопедија, часописа; читање и разумевање табела,
легенди, дијаграма некњижевних текстова;
- оспособљавање ученика за самостално коришћење различитих извора литературе;

- утврђивање постојећих и усвајање нових знања из правописа (запета, тачка и запета, црта, заграда);
- развој слободног и критичког мишљења код ученика;
- даље богаћење активног и пасивног речника ученика;
- подстицање и развијање литерарних способности ученика;
- оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за исказивање властитих судова и закључака
приликом анализе текста и у разним говорним ситуацијама;
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Напомена: листа стандарда за крај основног образовања дата је на крају документа
Начин остваривања програма- по областима
Језик (граматика, правопис, ортоепија)
Наставља се оспособљавање ученика за различите облике правилне усмене и писане комуникације, која почива на поштовању
ортоепске и ортографске норме српског књижевног језика. Посебно се инсистира на функционалности језичких правила (нпр. падежи се
не проучавају само као граматичке, морфолошке категорије – са становишта структуре, већ и као комуникативна јединица – са
становишта значења и функције у комуникацији; у седмом разреду се изразито наглашава комуникативна вредност реченице).
У настави граматике језик се тумачи као систем, језичке појаве се не представљају изоловано, већ се повезују међусобно,
као и са говорном праксом и књижевноуметничким делима. Нова знања се повезују са оним која су стицана у претходним разредима –
најчешће се већ уочене појаве тумаче и дефинишу. На неким нивоима настава граматике српског језика се повезује са граматиком
енглеског језика (трансфер знања), нпр. актив и пасив глагола, граматички и логички субјекат. У овом разреду се заокружују и
систематизују знања о врстама и служби речи, о реченици и њеним деловима, а допуњују знања о глаголским облицима.
Приликом израде Годишњег плана и распореда наставних јединица водило се рачуна о принципу поступности.
Селективност се остварује избором информација о језичкој појави, који се прилагођава узрасту седмака. Неке језичке појаве (из
морфологије и синтаксе) које су у претходним разредима биле само уочене, сада се именују и дефинишу. После наставниковог изла гања
новог градива из области језика, ученици се упућују да код куће прочитају одговарајући текст у Граматици и ураде задатке у Радној
свесци. Наставник цртежима и дијаграмима илуструје градиво, издваја кључне речи и бележи их на таблу. Ученици се подстичу да
израђују паное који систематизују градиво из граматике.
Правопис се савлађује систематским вежбањима, али и у оквиру других наставних јединица (нпр. писмени задатак, градиво
из књижевности), чиме се остварује корелација између различитих области унутар предмета. Ученици се подстичу на коришћење
правописа и правописног речника. Рад код куће подразумева коришћење Граматике и Радне свеске.

Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо,
ритам, реченичну интонацију и паузе. Од ученика се захтева да на ортоепским вежбама напамет и тачно говоре обрађене песме, чиме се
остварују и циљеви наставе књижевности (интензивирање читалачког утиска и доживљаја песме, разумевање текста).
Програмски
садржаји
из
акцентологије
се
не
обрађују
само
као
посебне
наставне
јединице. Не само у настави језика, већ и у настави књижевности и језичке културе, ученици се уводе у стандардне акценатске норме, а
евентуалним корекцијама и указивањем на грешке у акцентовању које се тако често чују на ТВ и радију, ученици се охрабрују да задрже
већину акцената и акценатске дужине свог завичаја, које су кодификоване језичким стандардом.
Књижевност
Ученицима је унапред предочен списак дужих дела која треба прочитати код куће. Месечним планом рада ученици су
информисани о делима која се обрађују; мотивацију за читање комплекснијих дела наставник постиже истраживачким задацима које
даје пре обраде дела, или после, као подстицај његовом дубљем разумевању.
У седмом разреду се обрађују захтевнија и сложенија књижевна дела, за које је потребно извесно читалачко и животно
искуство. Тумачење дела почиње интерпретативним читањем1, којим наставник подстиче естетски доживљај; после читања у себи
(целог текста или делова) и евентуалног тумачења непознатих реч и израза, следи изношење свежих читалачких утисака, а потом
анализа и тумачење, тј. интерпретација дела кроз разговор наставника са ученицима, али и ученика међусобно. Наставник се труди да у
разговор укључи што више ученика и да, постављањем проблемских задатака, подстакне њихово креативно мишљење; инсистира на
коришћењу ученичког искуства, као и на повезивању књижевности са животом и тражењем одговора на питања живота. Често је
неопходна вишеструка локализација дела (ситуирање у временске, просторне и друштвеноисторијске оквире). Књижевнотеоријске
појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Језичко-стилским
изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; уочава се функционалност стилских изражајних средстава, али и њихова
граматичка структура. Интерпретација се често продужава домаћим писменим задатком (саставом) о теми инспирисаној обрађеним
делом, или учењем поетског дела за изражајно казивање напамет (рецитовање), или пак илустровањем дела (у свеску или као пано).
Саставни део анализе текста је и упознавање са основним подацима о писцу дела, кроз уводне напомене наставника или
кратак реферат ученика.
Ученици се подстичу да читају књижевна дела која нису део обавезне лектире и да, према унапред датом обрасцу, воде
Дневник прочитаних књига.
Ултимативни циљ наставе књижевности јесте оспособљавање ученика за уживање у књижевном делу, тј. формирање
ученика као читаоца – човека који уочава, открива, истражује, процењује, закључује и ужива подстакнут књижевним делом. Сви
поступци наставе су усмерени ка том циљу, и сами креативни јер приступају уметничком делу не само као представнику књижевног
жанра, рода, врсте, правца, епохе, националне или светске књижевности, они га истовремено третирају у његовој пуној уметничкој
аутентичности, оригиналности и непоновљивости.
Језичка култура
Ученици се оспособљавају за различите облике говорне и писане комуникације, уз поштовање књижевнојезичког
стандарда. Језичка култура се развија и на посебним часовима писмених и говорних вежби (5+8 часова), анализе домаћих задатака (8
ч.), као и приликом израде и исправки школских писаних задатака (8 ч.).

Неопходно је да ученици уоче разлику између говорног и писаног језика.
У говорном језику реченице су обично краће, стилски једноставније, па се ученици оспособљавају да излажу према унапред
израђеном плану, без употребе поштапалица, сугестивно (аргументовано или сликовито, у зависности од сврхе говорног текста у
настајању).
Ученици се упућују да приликом писања састава примене знања стечена на часовима књижевности (метафоричан,
сликовит, пренесен говор, мелодиозна реченица, пажљив одабир речи итд.) и језика. Инсистира се да задаци имају јасну троделну
структуру, која се даље разрађује – неопходна је израда плана састава у писаном облику као припрема за писање самог састава.
Ученици се охрабрују се да на часовима анализе домаћих задатака слободно износе своје мишљење, уз обавезну аргументацију
примерима. На часовима колективне исправке писменог задатка наставница указује на језичке и стилске грешке, а нарочиту паж њу
посвећује добрим примерима, што, осим образовне, има и мотивациону улогу. Наставница подстиче литерарно и сценско стваралаштв о
ученика.
Функционални појмови се стичу током обраде наставних јединица из књижевности и језика.
Корелација са другим предметима: Историја (друштвено-историјака локализација књижевних текстова и ликова који се у њима
појављују, историјски оквири језичког развоја). Географија (географске и демографске одлике средине за коју се везују радње
књижевних текстова, легенде). Ликовна култура (илустрације књижевних текстова). Музичка култура (мотивски). Страни језици
(тумачење непознатих речи, порекло речи у нашем језику, поређење граматичких особина, нпр. конгруенције). Математика
(математички модели у служби сликовитости и веће памтљивости градива из граматике и теорије књижевности, дијаграми, графикони).
Сарадња са свим облицима људског знања и деловања, посета Градској галерији, Народном музеју, Сајму књига, праћење позоришних
представа, биоскопских пројекција, књижевних вечери и свих других културних дешавања у локалној средини

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- по темама које се обрађују
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План евалуације
Критеријуми
• 10-30% ученика у потпуности разуме градиво (укључујући и сложене примере), самостално примењује стечена знања, веома активно уче ствује у
анализи књижевних дела, показује развијене читалачке навике, преузима иницијативу у реализацији различитих задатака наставе, упоређује податке
из више текстова сложеније структуре, издваја кључне речи и резимира текст, издваја аргументе у прилог некој тези изводи закљ учке засноване на
сложенијем тексту и решава задатке напредног нивоа.
• 50-70% ученика разуме градиво (језичке појаве, норме, књижевнотеоријске појмове), уз помоћ наставника тумачи књижевно дело, препознаје његов
род и врсту, познаје врсте неуметничких текстова, поседује солидну језичку културу, саставља извештај, зна основна правила а кценатске норме,
познаје врсте речи, подврсте и облике променљивих речи, подврсте синтаксичких јединица, главна значења падежа, учествује у интерпретац ији
дела, решава задатке средњег нивоа.
• 70-100% ученика препознаје основне језичке појаве и књижевнотеоријске појмове, повезује име писца са прочитаним делом, уочава јасно исказане
односе (временски циљ, средство – циљ, узрок – последица), разликује основне врсте независних реченица, задовољава минималне критеријуме
језичког изражавања (саставља граматички коректну и разумљиву просту реченицу и у стању је да «одговори на тему»), решава задатке основног
нивоа.

Време евалуације и инструменти
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Континуирано се, посматрањем, током читаве школске године прати и оцењује напредак ученика у сваком од три модула наставе српског језика.
Ученици се стално обавештавају о резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. Наставникова запажања се бележе у његов ој личној
евиденцији.
Проверава се редовност и квалитет израде домаћих задатака и ношења наставних средстава (уџбеници и свеска) према месечном плану рада.
Прегледају се свеске ученика; утврђује се који ученици имају проблема да држе корак са одељењем и да бележе на часу примере и кључне речи.
На часовима утврђивања ретко се примењује класично усмено испитивање ученика, и то само у области Граматике; уместо њега, наставник се
опредељује за разговор, дискусију, анализу домаћих задатака другова из одељења, ортоепске, говорне, правописне и писмене вежбе;
континуирано оцењује интензитет и квалитет активности на часу .
Инсистира се на читању два романа предвиђена Програмом (ученици се проверавају током анализе на часу); мотивише се бележење њихове
интерпретације у Дневник прочитаних књига.
Иницијални тест у септембру ученика и наставника упознаје са нивоом знања градива претходног разреда и информише у ком правцу треба да тече
појачан рад.
Контролни задаци (4) у октобру, децембру,марту и мају дају снимак нивоа знања обрађених области језика и књижевности.
Петнаестоминутне вежбе, које не морају бити најављене, служе подстицању континуираног учења; оцене се евидентирају у наставничиној личној
евиденцији, а у Дневник се бележи једна збирна оцена.
Годишњи тест у мају даје завршну слику о стеченом знању ученика из језика и књижевности.

•
•
•
•

Четири школска писмена задатка (по два у сваком полугодишту) приказују ниво постигнућа ученика у области језичке културе; наставник често
оцењује и њихове исправке.
Читање књига ван школске лектире, као и читање дела у целини чији одломци су предвиђени програмом ( нпр. Дневник Ане Франк) и њихова
анализа у Дневнику прочитаних књига награђује се у другом полугодишту оценом вишом од просечне оцене у Дневнику рада.
Награђују се ученикови успеси на такмичењима у језику и рецитовању, литерарним конкурсима, као и друге ученичке активности (панои,
илустрације, реферати, учешће на приредбама и сл.).
Ученичка самоевалуација, њихова евалуација часа:
1) мета-ученици на крају часа(не сваког) уписују плусиће у мету која се налази на табли и тако дају своју оцену часа од 1-10.
2) задовољство ученика на часу – чешће спонтано него на захтев, вербализовано (не)задовољство ученика, нпр. „Баш је био добар час!“, „Стварно
смо уживали, наставнице“, „Супер час!“, или „Како је ово тешко!“, „Ништа ми није јасно!“ и сл.
3) самооцењивање ученика – анкета: одговарање на три питања: 1. Да ли си био заиста присутан на овом часу? 2. Коју си оцену данас заслужио? 3.
Чиме? Образложи.
4) Кутија недоумица – ученици на крају седмице,добровољно, у кутију која стоји на наставниковом столу убацују поруке за наставника како би се
изјаснили да ли имају недоумица и нејасноћа у вези са пређеним градивом, али и дали сугестије и предлоге како да тешкоће заједно савладамо.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У VIII РАЗРЕДУ
Предмет: српски језик
Фонд: 136 часа
Циљ: 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:
- развијање љубави и одговорности према матерњем језику;
- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- уочавање разлике између дијалеката и књижевног језика;
- развијање језичке толеранције према дијалектима – вредновање дијалекатског богатства српског језика;
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво - усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног - изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање)
у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима);
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање
књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; - поступно и систематично
оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке
(школске, градске, онлајн);
- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и
других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за младе, интернет садржаја и образовних емисија;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, рецитаторска, новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима, припремање за живот у мултикултуралном свету.

Оперативни задаци:
- утврђивање и систематизовање знања стечених у претходним разредима – припрема за завршни испит;
- даље увежбавање ученика у техникама писања и читања оба писма;
- неговање навике за читко, уредно и лепо писање;
- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;
- усвајање нових и систематизација стечених знања о народној књижевности, специфичностима њене поетике, структурним одликама, варијабилношћу,
варијантношћу, формулативношћу, жанровском проходношћу итд. (бајка, лирско-епске песме – балада, романса);
- утврђивање и проширивање знања из историје српског књижевног језика и лингвистике: сеобе Словена и стварање прасловенског, старословенског и
српскословенског језика; мисија Солунске браће, глагољица и ћирилица; најстарији споменици писмености; Велика сеоба Срба, рускословенски, славеносрпски
језик и њихови представници; српски књижевни језик на народној основи: Вукова реформа писма, језика и правописа; дијалекти српског језика, народни језик
као скуп дијалеката и књижавни језик; развој лексике; српски језик међу другим словенским језицима;
- усвајање и проширивање знања из акцентологије (акценат речи: разликовање према квантитету, разликовање дугих акцената према интонацији; разликовање
кратких акцената према интонацији; реченични акценат; пренос акцента на проклитику);
- систематизација постојећих и усвајање нових сазнања из граматике (на свим њеним нивоима: фонетика, морфологија, творба речи, синтакса; усвајање нових
појмова: врсте зависних реченица; метафора и метонимија као језички механизми; комбиновано грађење и грађење речи претварањем; једнозначне и
вишезначне речи; хомонија; полисемија; глаголске и прилошке синтагме; зависне реченице у служби реченичних чланова;
- оспособљавање ученика за самосталан приступ књижевном делу; уочавање вишеслојности и многозначности књижевног текста, оспособљаваље за вредновање
дела различитих жанрова;
- утврђивање стечених и усвајање нових сазнања из версификације и теорије књижевности (књижевнотеоријски појмови који прате обраду појединих наст.
јединица из књижевности): приповедање, описивање; здравица, клетва, тужбалица; драма у ужем смислу; драма у стиху; карактеризација лика (социолошка и
психолошка), драмска ситуација, дијалог, монолог, драмска радња, ликови у драми, идеализација, протагонист, антагонист, сукоб, катарза; мотив, основни мотив,
споредни мотив, интернационални мотив, лирски субјект, лирско ја, рима, стих, лирски и епски десетерац, осмерац, једанаестерац – александринац, слободни
стих; цезура; строфа: дистих, катрен, терцина; сиже, фабула; епитет, симбол, амблем, словенска антитеза, стајаћи епитет, гра дација, хипербола, алегорија,
метафора, метонимија, контраст, персонификација, ономатопеја, синестезија, асонанца, алитерација, апострофа, алузија; нар. еп. песме најновијих времена,
циклус песама; епски јунак; роман, историјски роман, роман за децу и омладину, реалистички роман, хумористички роман; фазе у развоју драмске радње;
атмосфера, композиција, структура;форме приповедања; портрет; рефрен; књиж.научне врсте – мемоари, дневник, биографија, путопис, есеј, репортажа;
приповедање у првом лицу, унутрашњи монолог, дијалог, приповедач, приповедање у трећем лицу; хронолошко и ретроспективно приповедање; перспектива;
драмски спев, еп; епизода; приповетка, басна, легендарна прича, предање, бајка, новела, фантастични мотиви, реалистички моти ви, пословица, изрека,
афоризам; посланица, писмо, благослов; песма у прози; пејзаж; чин, појава, дијалог, реплика, дидаскалије (ремарке), типски јунак, комедија, комедија карактера,
комедија ситуације; сатира, сатирично, иронија, сарказам, хумор, вербална комика; режисер, режија, сценарио, ТВ драма, адаптација; приповетка, новела;
уоквирена фабула; главни и споредни ликови; колективни јунак; народни певач, казивач, записивач, антологичар; оригиналност и народни колектив; збирка
лирских песама, љубавна поезија, мисаона поезија, родољубива песма, социјална песма; елегија, песничка слика, народна љубавна песма, класификација
народне лирике; збирка приповедака; епска и лирска народна песма; епско-лирска народна и уметничка песма: балада, романса; поема; сонет; преводна
књижевност; ентеријер, екстеријер, пејзаж, портрет; статички и динамички мотиви, дескриптивна нарација; субјективно и објективно приповедање; афективно
сећање; романтизам, реализам; поетика.

- развој језичке културе кроз рецитовање и изражајно читање, писмено и усмено изражавање; уочавање различитих врста текстова; реклама као вид
манипулације језиком; борба против бирократског језика; особености техничког и сугестивног описивања; техничког и сугестивног приповедања; ентеријер и
екстеријер; писање обавештења, најаве догађаја, интервјуа, приказа, честитке, позивнице, захвалнице, и-мејл порука; издвајање основних информација у
некњижевном тексту; сажимање текста и писање резимеа; навикавање ученика за коришћење правописа, речника, енциклопедија, часописа; читање и
разумевање табела, легенди, дијаграма некњижевних текстова;
- оспособљавање ученика за самостално коришћење различитих извора литературе;
- утврђивање знања из правописа;
- развој слободног и критичког мишљења код ученика;
- даље богаћење активног и пасивног речника ученика;
- подстицање и развијање литерарних способности ученика;
- оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста
и у разним говорним ситуацијама;
-овладавање вештином сагледавања манипулације говором – пропаганде, као и разликовање коментара од чињенице.

1.

2.

2.

Језик –
граматика

Језик –
историја језика

Језик –
правопис

17

3

3

4

2

4

8

2

Систематизац
.
Укупно

Вежбање

Провера

Наставна тема/целина

Утврђивање

Ред.
бр.

Обрада

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПО ОБЛАСТИМА

3

35

1

8

1

5
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СЈ. 1.1.1. СЈ. 1.1.2. СЈ. 1.3.1.
СЈ. 1.3.4. СЈ. 1.3.6.СЈ 1.3.7.
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СЈ. 1.3.20. СЈ. 1.3. 21.
СЈ. 1.2.1.
СЈ. 1.2.7.
СЈ. 2.2.3.
СЈ. 3. 2 1.
СЈ. 3.2.5.
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СЈ. 1.2.1.
СЈ. 1.1.6.
СЈ. 1.4.1.
СЈ. 2.1.7.
СЈ. 2.4.6.
СЈ. 2.4.9.
СЈ 3.4.1.
СЈ. 3.4.5.
СЈ. 1.2.1.
СЈ. 1.1.5.
СЈ. 1.2.6.
СЈ. 1.3.13.
СЈ. 2 2 3.
СЈ. 3.2.3
СЈ. 3.3.8.

СЈ. 1.1.2. СЈ. 1.4.2.
СЈ. 1.3.2. СЈ. 1.4.8.
СЈ. 1.4.7. СЈ. 1.4.9.
СЈ. 2.4.7. СЈ. 1.4.3.
СЈ. 2.4.8.
СЈ. 3.1.2.
СЈ. 3.4.4.
СЈ. 3.4.7.
СЈ. 1.1.2. СЈ. 2.1.1.
СЈ. 1.2.4. СЈ. 2.1.2.
СЈ. 1.2.9. СЈ. 2.1.4.
СЈ. 1.3.14. СЈ. 2.2.1.
СЈ. 2.2.4. СЈ. 2.1.5.
СЈ. 3.2.4. СЈ. 3.3.7.

Начин остваривања програма
За обраду планираних садржаја предвиђена су 63 часа, док је остатак укупног фонда, који износи 136 часова, предвиђен за оста ле облике рада
(понављање, утврђивање, вежбање, систематизација, провера, анализа домаћег и писменог задатка).
Језик (граматика, правопис, ортоепија)
Наставља се оспособљавање ученика за различите облике правилне усмене и писане комуникације, која почива на поштовању ортоепске и
ортографске норме српског књижевног језика. Посебно се инсистира на функционалности језичких правила (нпр. падежи се не проучавају само као граматичке,
морфолошке категорије – са становишта структуре, већ и као комуникативна јединица – са становишта значења и функције у комуникацији; у седмом разреду се
изразито наглашава комуникативна вредност реченице).
У настави граматике језик се тумачи као систем, језичке појаве се не представљају изоловано, већ се повезују међусобно, као и са говорном праксом
и књижевноуметничким делима. Нова знања се повезују са оним која су стицана у претходним разредима – најчешће се већ уочене појаве тумаче и дефинишу.
На неким нивоима настава граматике српског језика се повезује са граматиком енглеског језика (трансфер знања), нпр. актив и пасив глагола, граматички и

логички субјекат. У овом разреду се заокружују и систематизују знања о врстама и служби речи, о реченици и њеним деловима, а допуњују знања о глаголским
облицима.
Приликом израде Годишњег плана и распореда наставних јединица водило се рачуна о принципу поступности. Селективност се остварује избором
информација о језичкој појави, који се прилагођава узрасту седмака. Неке језичке појаве (из морфологије и синтаксе) које су у претходним разредима биле само
уочене, сада се именују и дефинишу. После наставниковог излагања новог градива из области језика, ученици се упућују да код куће прочитају одговарајући текст
у Граматици и ураде задатке у Радној свесци. Наставник цртежима и дијаграмима илуструје градиво, издваја кључне речи и бележ и их на таблу. Ученици се
подстичу да израђују паное који систематизују градиво из граматике.
Правопис се савлађује систематским вежбањима, али и у оквиру других наставних јединица (нпр. писмени задатак, градиво из књижевности), чиме се
остварује корелација између различитих области унутар предмета. Ученици се подстичу на коришћење правописа и правописног речника. Рад код куће
подразумева коришћење Граматике и Радне свеске.
Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам, реченичну
интонацију и паузе. Ученици се упознају и са стандардизованим преносом акцента на проклитику, које је типично за говор нашег краја, али се не чује на ТВ, па га
ученици у незнању одбацују као «сељачко». Од ученика се захтева да на ортоепским вежбама напамет и тачно говоре обрађене песме, чиме се остварују и
циљеви наставе књижевности (интензивирање читалачког утиска и доживљаја песме, разумевање текста).
Програмски
садржаји
из
акцентологије
се
не
обрађују
само
као
посебне
наставне
јединице. Не само у настави језика, већ и у настави књижевности и језичке културе, ученици се уводе у стандардне акценатске норме, а евентуалним
корекцијама и указивањем на грешке у акцентовању које се тако често чују на ТВ и радију, ученици се охрабрују да задрже већину акцената и акценатске дужине
свог завичаја, које су кодификоване језичким стандардом.
Књижевност
Ученицима је унапред предочен списак дужих дела која треба прочитати код куће. Месечним планом рада ученици су информисани о делима која се
обрађују; мотивацију за читање комплекснијих дела наставник постиже истраживачким задацима које даје пре обраде дела, или после, као подстицај његовом
дубљем разумевању.
У седмом разреду се обрађују захтевнија и сложенија књижевна дела, за које је потребно извесно читалачко и животно искуство. Тумачење дела
почиње интерпретативним читањем2, којим наставник подстиче естетски доживљај; после читања у себи (целог текста или делова) и евентуалног тумачења
непознатих реч и израза, следи изношење свежих читалачких утисака, а потом анализа и тумачење, тј. интерпретација дела кроз разговор наставника са
ученицима, али и ученика међусобно. Наставник се труди да у разговор укључи што више ученика и да, постављањем проблемских задатака, подстакне њихово
креативно мишљење; инсистира на коришћењу ученичког искуства, као и на повезивању књижевности са животом и тражењем одговора на питања живота.
Често је неопходна вишеструка локализација дела (ситуирање у временске, просторне и друштвеноисторијске оквире). Књижевнотеоријске појмове ученици ће
упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с
доживљајног становишта; уочава се функционалност стилских изражајних средстава, али и њихова граматичка структура. Интерпретација се често продужава
домаћим писменим задатком (саставом) о теми инспирисаној обрађеним делом, или учењем поетског дела за изражајно казивање напамет (рецитовање), или
пак илустровањем дела (у свеску или као пано).
Саставни део анализе текста је и упознавање са основним подацима о писцу дела, кроз уводне напомене наставника или кратак реферат ученика.
Ученици се подстичу да читају књижевна дела која нису део обавезне лектире и да, према унапред датом обрасцу, воде Дневник прочитаних књига.
Ултимативни циљ наставе књижевности јесте оспособљавање ученика за уживање у књижевном делу, тј. формирање ученика као читаоца – човека
који уочава, открива, истражује, процењује, закључује и ужива подстакнут књижевним делом. Сви поступци наставе су усмерени ка том циљу, и сами креативни
2

Изузетак су драме Ромео и Јулија, В. Шекспира и Сумњиво лице, Б. Нушића, као и збирка приповедака Деца И. Андрића, које је потребно прочитати пре часа анализе.

јер приступају уметничком делу не само као представнику књижевног жанра, рода, врсте, правца, епохе,
истовремено третирају у његовој пуној уметничкој аутентичности, оригиналности и непоновљивости.

националне или светске књижевности, они га

Језичка култура
Ученици се оспособљавају за различите облике говорне и писане комуникације, уз поштовање књижевнојезичког стандарда. Језичка култура се
развија и на посебним часовима писмених и говорних вежби (3+6 часова), анализе домаћих задатака (8 ч.), као и приликом израде и исправки школских
писаних задатака (8 ч.).
Неопходно је да ученици уочавају и чувају разлику између говорног и писаног језика.
У говорном језику реченице су обично краће, стилски једноставније, па се ученици оспособљавају да излажу према унапред израђеном плану, без
употребе поштапалица, сугестивно (аргументовано или сликовито, у зависности од сврхе говорног текста у настајању).
Ученици се упућују да приликом писања састава примене знања стечена на часовима књижевности (метафоричан, сликовит, пренесен говор,
мелодиозна реченица, пажљив одабир речи итд.) и језика. Инсистира се да задаци имају јасну троделну структуру, која се даље разрађује – неопходна је израда
плана састава у писаном облику као припрема за писање самог састава. Ученици се охрабрују се да на часовима анализе домаћих задатака слободно износе
своје мишљење, уз обавезну аргументацију примерима. На часовима колективне исправке писменог задатка наставница указује на језичке и стилске грешке, а
нарочиту пажњу посвећује добрим примерима, што, осим образовне, има и мотивациону улогу. Наставница подстиче литерарно и сценско стваралаштво ученика
У План спада и писања самосталног приказа филма, музичког албума, позоришне представе или прочитане књиге, као и аргументован ог увода у
расправу, што се повезује са наставним јединицама из књижевности.
Ученици се уче да разликују коментар од чињенице, као и да у тексту издвајају кључне речи и пишу резиме.
Функционални појмови се стичу током обраде наставних јединица из књижевности и језика.
Корелација са другим предметима:
• са историјом (друштвено-историјска локализација књижевних текстова и ликова који се у њима појављују; историјски оквири језичког развоја)
• са географијом ( географске и демографске одлике средине за коју се везују радње књижевних текстова; легенде)
• са ликовном културом ( илустрације књижевних текстова)
• са музичком културом (мотивски)
• са страним језиком (тумачење непознатих речи, порекло речи у нашем језику; поређење граматичких особина, нпр. конгруенције)
• са математиком (математички модели у служби сликовитости и веће памтљивости градива из граматике и теорије књижевности; дијаграми,
графикони).
• сарадња са свим облицима људског знања и деловања; посета Градској галерији, Народном музеју, Сајму књига; праћење позоришних представа,
биоскопских пројекција, књижевних вечери и свих других културних дешавања у локалној средини)

План евалуације
Критеријуми
• 10-30% ученика у потпуности разуме градиво (укључујући и сложене примере), самостално примењује стечена знања, веома активно уче ствује у
анализи књижевних дела, показује развијене читалачке навике, преузима иницијативу у реализацији различитих задатака наставе, упоређује податке
из више текстова сложеније структуре, издваја кључне речи и резимира текст, издваја аргументе у прилог некој тези изводи закљ учке засноване на
сложенијем тексту и решава задатке напредног нивоа.
• 50-70% ученика разуме градиво (језичке појаве, норме, књижевнотеоријске појмове), уз помоћ наставника тумачи књижевно дело, препознаје његов
род и врсту, познаје врсте неуметничких текстова, поседује солидну језичку културу, саставља приказ, зна основна правила акц енатске норме,
познаје врсте речи, подврсте и облике променљивих речи, подврсте синтаксичких јединица, главна значења падежа, учествује у интерпретациј и
дела, решава задатке средњег нивоа.
• 70-100% ученика препознаје основне језичке појаве и књижевнотеоријске појмове, повезује име писца са прочитаним делом, уочава јасно исказане
односе (временски циљ, средство – циљ, узрок – последица), задовољава минималне критеријуме језичког изражавања (саставља граматички
коректну и разумљиву просту реченицу и у стању је да «одговори на тему»), решава задатке основног нивоа.
Време евалуације и инструменти
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Континуирано се, посматрањем, током читаве школске године прати и оцењује напредак ученика у сваком од три модула наставе српског језика.
Ученици се стално обавештавају о резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. Наставникова запажања се бележе у његовој личној
евиденцији.
Проверава се редовност и квалитет израде домаћих задатака и ношења наставних средстава (уџбеници и свеска) према Месечном плану рада.
Прегледају се свеске ученика; утврђује се који ученици имају проблема да држе корак са одељењем и да бележе на часу примере и кључне речи.
На часовима утврђивања ретко се примењује класично усмено испитивање ученика, и то само у области Граматике; уместо њега, наставник се
опредељује за разговор, дискусију, анализу домаћих задатака другова из одељења, ортоепске, говорне, правописне и писмене вежбе; континуирано
оцењује интензитет и квалитет активности на часу .
Инсистира се на читању два романа предвиђена Програмом (ученици се проверавају током анализе на часу); мотивише се бележење њихове
интерпретације у Дневник прочитаних књига.
Иницијални тест у септембру ученика и наставника упознаје са нивоом знања градива претходног разреда и информише у ком правцу треба да тече појачан
рад.
Контролни задаци (4) у новембру, јануару, марту и мају дају снимак нивоа знања обрађених области језика и књижевности.
Петнаестоминутне вежбе, које не морају бити најављене, служе подстицању континуираног учења; оцене се евидентирају у наставничиној личној
евиденцији, а у Дневник се бележи једна збирна оцена.
Годишњи тест у мају даје завршну слику о стеченом знању ученика из језика и књижевности.
Четири школска писмена задатка (по два у сваком полугодишту) приказују ниво постигнућа ученика у области језичке културе; наставник често
оцењује и њихове исправке.
Читање књига ван школске лектире и њихова анализа у Дневнику прочитаних књига награђује се у другом полугодишту оценом вишом од
просечне оцене у Дневнику рада.
Награђују се ученикови успеси на такмичењима у језику и рецитовању, литерарним конкурсима, као и друге ученичке активности (панои,
илустрације, реферати, учешће на приредбама и сл.).

•

Ученичка самоевалуација, њихова евалуација часа:
1) ученици на крају часа цртају у свеске један од три основна фацијална израза тзв. „емотикона“, на захтев наставника или самоиницијативно и тако
оцењују час и своје напредовање:  - све сам разумео, наставница је добро објашњавала; :/ - углавном сам разумео, мада има и нејасних ствари;
није све било добро објашњено;  - нисам ништа разумео, предавање је било пуно нејасноћа,наставница је лоше објашњавала; црвени и жути
емотикони захтевају и додатна објашњења.
2) задовољство ученика на часу – чешће спонтано него на захтев, вербализовано (не)задовољство ученика, нпр. „Баш је био добар час!“, „Стварно
смо уживали, наставнице“, „Супер час!“, или „Како је ово тешко!“, „Ништа ми није јасно!“ и сл.
3) самооцењивање ученика – анкета: одговарање на три питања: 1. Да ли си био заиста присутан на овом часу? 2. Коју си оцену данас заслужио? 3.
Чиме? Образложи.

Oбразовни стандарди за крај обавезног образовања Српски језик
Образовни стандарди дефинисани су за следеће области:
• ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
• ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
• ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
• КЊИЖЕВНОСТ
У образовне стандарде, после одговарајућих испитивања и одређивања нивоа, треба укључити и област УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ. Као осно ва за
дефинисање стандарда у тој области може послужити следећи списак знања и умења: правилно изговара гласове; поштује књижевнојезичку норму у
говору; изражајно чита уметнички текст обрађен у настави и изражајно казује научен текст; препричава текст без сажимања или с а сажимaњем; зна
да исприча о стварном или измишљеном догађају, у првом или трећем лицу, поштујући изворну хронологију или ретроспективно; уме усмено да
обавести некога о нечему и опише нешто (да усмено сачини експозиторни и дескриптивни текст); уме да учествује у расправи; уме да формулише
своје мишљење и да га јавно искаже; има изграђену културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушања и поштовања туђег
мишљења). Стандарде обележене звездицом није било могуће тестирати задацима, или нису тестирани у овом истраживању
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме н а oсн овн ом н и воу .
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ- У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација
(приповедање), аргументација, пропаганда 1
CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, сад ржај, предговор,
поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и
извoди закључак заснован на једноставнијем тексту

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ -У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део
текста)
CJ.1.2.4. уме да преприча текст
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и
свакодневном животу CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима
CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У под об ласт и Г Р А МА ТИКА ученик/ученица:
CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним
променама
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације
CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи
CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу)
CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)
CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима
CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта)
CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања
У под об ласт и ЛЕКС И КА ученик/ученица:
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору
као лексички механизам
CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)
CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често
јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама

У под об ласт и Н А Р ОДН И И КЊИ Ж ЕВНИ Ј ЕЗ И К ученик/ученица:
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)
CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина
CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој
4. КЊИЖЕВНОСТ У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком
тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ -У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); ч итање „с оловком у
руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања
CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, реклама)
CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове
CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се користи
CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима)
CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима
CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у тексту
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ -У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан
CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај
CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста
CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика
CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК –
У под об ласт и Г Р А МА ТИКА ученик/ученица:
CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме
CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи
CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање)
CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)
CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима
CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици
CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
У под об ласт и ЛЕКС И КА ученик/ученица:
CJ.2.3.9. познаје метонимију као лексички механизам
CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и
медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава
CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)
4. КЊИЖЕВНОСТ -У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања
CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака,
ликова, карактеристичних ситуација
CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)
CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора,
контраст)
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ -У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима)
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст
CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти Г Р А МА ТИКА ученик/ученица:
CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима
CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује)
CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму
CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) CJ.3.3.6.
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) У
подобласти ЛЕКС И КА ученик/ученица:
CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла
CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава
4. КЊИЖЕВНОСТ -У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже

CJ.3.4.8. повезује књижевно уметничке текстове с другим текстовима

Напомена: Све евентуалне корекције плана наставе српског језика биће праћене и евидентиране кроз годишње и месечне планове и дневне припреме или на
неки други одговарајући начин у складу са природом корекције.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА МАТЕМАТИКУ

~ 301 ~

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 5.РАЗРЕД
Предмет: Математика
Фонд: 144 часа
Циљ: Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима,
знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове
према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота,
као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
Тематски/глобални план
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

УКУПНО

18
10
10
32
8

ПИСМЕНА
ВЕЖБА
2
1
1
3
1

Природни бројеви и дељивост
Основни појмови геометрије
Угао
Разломци
Осна симетрија

16
7
7
23
5

УКУПНО

58

78

8

144

36
18
18
58
14

ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА

По завршеној области/теми ученик
ће бити у стању да:
израчуна вредност једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину или неједначину (у
скупу природних бројева);

САДРЖАЈИ
Први део
Својства операција сабирања,
множења, одузимања и
дељења у скупу N0 .

- реши једноставан проблем из
свакодневног живота користећи бројевни Дељење са остатком у скупу
израз, линеарну једначину или
Н0 (једнакост а = bq + r, 0 ≤
неједначину (у скупу природних бројева); r<b).

ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ

- примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, Својства дељивости; чиниоци и
9, 25 и декадним јединицама;
садржаоци природног броја.
- разликује просте и сложене бројеве и
растави број на просте чиниоце;

Дељивост са 2, 5 и декадним
јединицама.

- одреди и примени НЗС и НЗД;

Дељивост са 4 и 25.

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

Дељивост са 3 и 9.

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

Други део

Скупови и скуповне операције:
унија, пресек и разлика.

Прости и сложени бројеви.
Ератостеново сито.
Растављање природних
бројева на просте чиниоце.
Заједнички делилац и највећи
заједнички делилац. Еуклидов
алгоритам за налажење НЗД.
Заједнички садржалац и
најмањи заједнички
садржалац. Веза између НЗД и
НЗС.
- анализира односе датих геометријских
објеката и запише их математичким
писмом;

Тачке и праве; односи
припадања и распореда.

- нацрта праву паралелну датој правој
користећи геометријски прибор;

Кружница и круг. Кружница и
права.

- упореди, сабира и одузима дужи,
конструктивно и рачунски;

Преношење и надовезивање
дужи.

- преслика дати геометријски објекат
централном симетријом и транслацијом,

Централна симетрија.

Однос правих у равни;
- опише основне појмове у вези са кругом паралелност.
(центар, полупречник, тангента, тетива) и
одреди положај тачке и праве у односу на Мерење дужине и једнакост
круг;
дужи.

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

- правилно користи геометријски прибор;
- идентификује врсте и опише својства
углова (суседни, упоредни, унакрсни,
углови на трансверзали, углови са
паралелним крацима) и примени њихове
узајамне односе;
- нацрта праву нормалну на дату праву
користећи геометријски прибор;
УГАО

- измери дати угао и нацрта угао задате
мере;
- упореди, сабере и одузме углове
рачунски и конструктивно,
- реши једноставан задатак применом
основних својства паралелограма
(једнакост наспрамних страница и

Вектор и транслација.
Угао, централни угао;
једнакост углова.
Надовезивање углова (суседни
углови, конструктивно
упоређивање, сабирање и
одузимање углова).
Упоредни углови; врсте углова.
Мерење углова, сабирање и
одузимање мере углова.
Угао између две праве;
нормалне праве; унакрсни
углови.

наспрамних углова);

Углови на трансверзали.
Транслација и углови.

- прочита, запише, упореди и представи
на бројевној полуправој разломке и
децималне бројеве и преводи их из
једног записа у други;
- одреди месну вредност цифре у запису
децималног броја,
- заокругли број и процени грешку
заокругљивања;
- израчуна вредност једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину и неједначину;

РАЗЛОМЦИ

- 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;

ОСНА
СИМЕТРИЈА

Први део
Појам разломка облика а/b (а,
∈N).
Придруживање тачака
бројевне полуправе
разломцима.

Проширивање, скраћивање и
упоређивање разломака.
Децимални запис броја и
превођење у запис облика а/b
(b≠0). Упоређивање бројева у
децималном запису.
Заокругљивање бројева.
Други део
Основне рачунске операције с
разломцима (у оба записа) и
њихова својства. Изрази.
Једначине и неједначине у
скупу разломака.
Трећи део
Примене разломака
(проценти, аритметичка
средина, размера). Основна
неједнакост p< (p+q)/2 <q.

- идентификује осносиметричну фигуру и
одреди њену осу симетрије;

Осна симетрија у равни и њене
особине.

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

Оса симетрије фигуре.

- конструише симетралу дужи, симетралу
угла и примењује њихова својства;
- конструише праву која је нормална на
дату праву или паралелна датој прави.

Симетрала дужи и
конструкција нормале.
Симетрала угла.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Природни бројеви и дељивост - Ова тема представља природну везу са градивом првог циклуса
и у оквиру ње треба проширити и продубити знања која су ученици раније стекли. Обновити
својства скупова Н и Н0 (претходник или следбеник) и подсетити се придруживања бројева
тачкама бројевне праве.
Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама из свакодневног живота,
наставити са изграђивањем појмова бројевни израз, променљива, израз с променљивом и
придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ. Код једначина и
неједначина задржати се на једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања
датог проблема.
Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима
(придруживање по датом правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева - површинама
и др.). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела
резултата неког пребројавања или мерења и др). У овом делу треба користити и примере са
геометријским облицима, у којима се појављује зависност међу величинама.
У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу природних бројева
без остатка није увек могуће. Увести дељење са остатком, једнакост а=бq+р, 0≤р<б и скуп
могућих остатака. Истаћи својства дељивости и анализирати дељивост збира, разлике и
производа.
Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да ученици сами
откривају законитости и активно се укључују у процес истраживања и учења, док за правила
дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним примерима водити до правила. Такође,
ученици треба да уоче и везе између ових правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2
и са 5). На овом узрасту, нагласак треба да буде на примени, а не на формалном начину
излагања.
На конкретним примерима подскупова Н0, увести различите начине записивања скупова уз
увођење појма празног скупа и бесконачног скупа. Увести основне појмове о скуповима и
математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп, са
одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке.
Коришћењем примера из текућих садржаја, посебно аритметичких и касније геометријских,
даље осмишљавати појам скупа, изграђивати математички језик и уносити прецизност у
изражавању. На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки,
неки, или, и, не, следи (ако...онда). Скуповне операције над два скупа треба илустровати
разноврсним примерима са природним бројевима, уз коришћење Венових дијаграма и без њих.
Поред тога, ученици треба да решавају задатке у којима се скуповне операције примењују на
скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што представља добар увод за увођење
појмова највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац.
Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак
растављања природних бројева на просте чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца
и најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним примерима) и везу
између НЗД и НЗС, и оспособити ученике за њихови примену у проблемским задацима.
Основни појмови геометрије - Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више
нивое разумевања геометрије, са нивоа визуелизације (на коме су базирани садржаји
геометрије у првом циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. неформалне
дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације геометријских објеката на

природном и формалном језику, анализирање односа међу објектима. Ученици усвајају
елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање,
правилно коришћење везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје треба да прате задаци у
којима се истиче правилно изражавање, договорено означавање, коректно цртање, и којима се
подстиче логичко-комбинаторно размишљање.
Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам
полуправе и начине њиховог обележавања. Неформално истаћи очигледне истине које се
односе на наведене појмове и односе.
Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку праву и
тачку ван ње постоји јединствена права која пролази кроз дату тачку и паралелна је датој
правој; заједно са овом чињеницом показати цртање (обичним и троугаоним лењиром) праве
паралелне датој правој кроз тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи симетричност и
транзитивност паралелности (без увођења тих појмова), као и области на које је подељена
раван задатим правама. Као посебно важне области (заједно са границом) истаћи троуглове и
паралелограме и начине њиховог означавања.
Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима јединице мере.
Изражавати дужине вишеименованим бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих
јединица. Једнакост дужи увести као једнакост њихових дужина (уз истицање да се једнакост не
односи на једнакост дужи као скупова тачака).
Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос
две кружнице, односно два круга разматрати на конкретним примерима и задацима.
Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и
операције над њима.
Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима
користити изломљене линије (отворене и затворене) без експлицитне дефиниције и увести
појам обима затворене изломљене линије.
Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и
правоугаонике. Истаћи основне особине централне симетрије и повезати их са особинама
паралелограма.
Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом
("паралелним преношењем") пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и
правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при томе геометријски прибор. Истаћи
основне особине транслације и повезати их са особинама паралелограма.
Угао - Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Ако угаона линија
није опружена, истаћи разлику између конвексне и неконвексне области у зависности од тога
да ли та област садржи или не садржи дуж чији су крајеви на крацима. Угао увести као унију
угаоне линије и једне од поменутих области, али даља разматрања ограничити само на
конвексне углове. Увести и означавање углова малим словима грчког алфабета. Користећи се
механичким моделима (кретање клатна, лепеза и сл.) мотивисати придруживање кружних
лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести као углове чије су одговарајуће
тетиве у круговима једнаких полупречника једнаке. На ово објашњење надовезати
конструктивно преношење углова помоћу шестара и лењира, а затим и конструктивно
упоређивање, сабирање и одузимање углова.
Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост

углова са једнакошћу њихових мера. Увести делове степена (минуте и секунде) и поступке
сабирања и одузимања мера углова.
Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити
да цртају нормалу на праву из дате тачке употребом троугаоног лењира, а након истицања
нормалности тангенте и одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте на кружницу у
задатој тачки кружнице. Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. Под
углом између правих које нису међусобно нормалне подразумевати одговарајући оштар угао.
Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није
нормална на паралелним правама, добијене углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су
сви углови исте врсте међусобно једнаки.
Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних
углова паралелограма. Објаснити шта се подразумева под растојањем између две паралелне
праве. Истаћи односе углова са паралелним крацима.
Разломци - Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку
увести појмове правог односно неправог разломка, као и мешовитог броја. Претварање
мешовитог броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са поступком дељења са остатком.
Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне
полуправе. Примери за то треба да буду разноврсни, имениоци разломака не треба да буду
већи од 10, а ученици треба да схвате важност избора јединичне дужи за прецизно
приказивање датих разломака. Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање
разломака.
Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не
мења када се и дељеник и делилац помноже, односно поделе истим бројем различитим од
нуле. Скраћивање разломка до несводљивог повезати са познатим поступком налажења
највећег заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На примерима показати да се скраћивање
може извести и поступно, али да је претходни поступак ефикаснији.
Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе
треба илустровати помоћу кружних исечака или фигура у квадратној мрежи и на тај начин
повезати овај део теме са темама из геометрије (нпр. угао и мерење угла).
Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој
повезати са мерењем дужине, масе и запремине течности, коришћењем примера из
свакодневног живота. Превођење разломака у децимални запис започети са разломцима који
се могу свести на децималне разломке, а након тога увести и појам периодичног децималног
записа.
Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим што на
почетку не треба инсистирати на најмањем заједничком садржаоцу. Множење разломака
најлакше је илустровати у квадратној мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Пре дељења
разломака упознати ученике са појмом реципрочне вредности разломка и природног броја.
Само дељење увести помоћу једноставних примера дељења разломка природним бројем и на
крају уопштити да је дељење разломком исто што и множење његовом реципрочном
вредношћу.
Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са извођењем
истих операција са природним бројевима. Код дељења увести прво дељење децималног броја
природним, а након тога, кроз добро одабране примере, показати како се дељење децималних

бројева своди на претходни случај.
Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу
природних бројева, важе и у скупу разломака. Код израза се треба задржати на примерима који
нису сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења рачунских операција и примена
њихових особина. Приликом обраде једначина и неједначина треба се задржати на
једноставнијим примерима и користити аналогију са решавањем једначина и неједначина у
скупу природних бројева. Треба имати у виду да су исходи који се односе на изразе, једначине
и неједначине развојног типа, односно исходи који се развијају и током наредних разреда.
Веома важан део ове теме су проблемски - текстуални задаци у којима се користе разломци и
децимални запис разломака, помоћу којих се подстиче развој логичког начина мишљења. Могу
се обрадити и разни проблеми из свакодневног живота, нпр. планирање кућног буџета којим
се, поред увежбавања операција са децималним записом бројева, ствара и основа за развој
финансијске писмености, а има и своју васпитну улогу.
У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни запис
разломка, аритметичку средину и размеру повежу са проблемима из свакодневног живота
(попусти, поскупљења, подела новца у одређеној размери, израчунавање просечне оцене,
висине или примена аритметичке средине у спорту).
Увођење процентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне представе на
дијаграмима (најпре квадрата подељеног на стотине, а затим произвољног правоугаоника,
правилног многоугла или круга) и кроз ситуације у којима се проценат појављује, као што су
израчунавања снижења или поскупљења неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након
разумевања појма и концепта, и за било коју другу вредност. Кроз ове примере уједно се може
увежбавати и превођење разломка у децимални и процентни запис, кроз примере који изискују
овакву врсту записа броја.
Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима (оцене у
дневнику, спорт, кроз истраживачке задатке и сл.).
Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике за њено
коришћење у пракси: при цртању и читању разних планова и графикона; при одређивању
растојања; при решавању проблема поделе у датој размери и при повећавању и смањивању
слика. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим
садржајима математике и других предмета.
Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који би од ученика
изискивали различите врсте истраживања. Резултате истраживања ученици треба да
представљају графички и на тај начин стекну осећај за упоређивање разломака у различитим
записима. За исход који се односи на прикупљање података и приказивање података у табели и
кружном дијаграму не постоји одговарајући садржај, јер је предвиђено да се на остваривању
овог исхода ради током реализације целе теме.
Осна симетрија - Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се
ученицима дају на непосредно посматрање и експериментисање и питања која ученицима
постављамо како би дошли до њихових основних представа о најважнијим карактеристикама
осне симетрије.
Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су
идентичне са линијама мреже, са циљем да ученици самостално дођу до основних особина
осне симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже. Осном симетријом

пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити
геометријски прибор.
Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера
указује да постоје фигуре које имају једну или више оса симетрија и фигуре које немају ту
особину.
Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу
угла, нормалу из тачке на праву и примене њихове особине у проблемским задацима.

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним
исходима, односно да планира како да оствари исходе, које методе и технике да примени, као и
које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то
специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот.
Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који
одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у
програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више
времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба
посматрати као циљ коме се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба
усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних
исхода.
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и
настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога
наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава
активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би
усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању
разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини
интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које
треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења
и индивидуалних карактеристика ученика.
Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и
праћење и процењивање степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије
сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети иницијалном проценом
нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна
посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у
групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и
степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и
давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују
сопствени напредак у остваривању исхода предмета.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Географија: Повезати појам географске ширине и дужине са појмом угла, користити примере за
размеру карте

Физичко васпитање: Прилоком учења децималних записа бројева давати примере из физичког
васпитања, рецимо трчање на 100 метара, скок у даљ... Ликовна култура: Коришћење
геометријских објеката у сликарству...
Информатиком и рачунарством, техником и технологијом, српским језиком
СТАНДАРДИ :
1.ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију , помажући се сликом кад је то потребно
МА1.1.6.користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним
представама
МА2.1.2.израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог
приоритета, укључујући ослобађање од заграда.
МА2.1.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза
МА3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама
2.ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОЈМОВИ
МА1.3.1.влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор)
МА1.3.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоника (уочава њихове
моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор)
3. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ-ДРУГИ ДЕО
МА1.1.5.дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим
МА2.1.3.примени основна правила дељивости са 2,3,5 , 9 и декадним јединицама
МА3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама
4.РАЗЛОМЦИ-ПРВИ ДЕО
МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)
МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратно
МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно
МА2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се
сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број
МА2.1.2.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
5.УГАО
МА1.3.1.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)
МА2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са
њима ако су изражени у целим степенима

РАЗЛОМЦИ-ДРУГИ ДЕО
МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)
МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратно
МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно
МА2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се
сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број
МА2.1.2.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
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза
7.ОСНА СИМЕТРИЈА
МА1.3.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)
МА2.3.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује
је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница
паралелограма)
МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објеката
8.РАЗЛОМЦИ-ТРЕЋИ ДЕО
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се
сликом кад је то потребно (у случају сабирањаи одузимања разломака само са истим
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број
МА2.1.2.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
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израз

ПРОГРАМ ЗА 6. РАЗРЕД
Предмет: Математика
Фонд: 144 часа
Циљ: Циљ наставе математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, занњима
и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према
математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена
знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да
формира основ за даљи развој математичких појмова.
Оперативни задаци
Ученике треба оспособити да:
- Схвате потребу увођења негативних бројева, структуру скупа целих и
рационалних бројева, те појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне
вредности броја;
-Усвоје основне рачунске операције у скуповима Z и Q и довољно увежбају
извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава;
-Могу да читају, састављају разне једноставније изразе са рационалним
бројевима и израчунавају њихову вредност;
-Упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу
рационалних бројева;
-Разумеју процентни начин изражавања и могу да га примењују у практичним
задацима;

-Познају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна
својства;
-Схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују;
-Схвате једнакост површи геометријских фигура и правила о израчунавању
површина троуглова, паралелограма и других четвороуглова;
-Примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним
практичним задацима;
-Усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање исказа;
правилно коришћење речи „ако... тада“ и „ако и само ако“; увиђају потребу за
доказивањем и умеју да изведу неке једноставније доказе)

Тематски /глобални план:
Наставна тема

Број часова
обраде

Број часова
утврђивања и
вежбања

Укупно

Цели бројеви

11

13

24

Рационални бројеви

16

28

44

Троугао

13

16

29

Четвороугао

8

12

20

Површина троугла и четвороугла

6

11

17

Уводни и завршни час

2

Писмени задаци

8

Укупно

64

80

144

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА- објашњења по областима
Цели бројеви
Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, настаје систем целих бројева Z,
као скуп који је проширен негативним целим бројевима и на који се, са N0, такође
проширује значење операција и релација.
Дидактичка мотивација да се крене са овим
проширењем као првим, а не да се одмах иде на проширење до скупа Q рационалних
бројева, састоји се у томе што је то проширење једноставније и што су интерпретације
на бројевној правој јасније. С друге стране, прстен Z целих бројева је значајна математичка
структура сама по себи, па и ту његову аутономност треба имати у виду. Уз то треба
истаћи значење тих бројева
које
они
имају
на
разним
скалама (термометарској,
табли лифта, итд.) Поређење целих бројева
ослања
се
интуитивно
на
њиховом
представљању тачкама на бројевној правој и прати представу о распореду тих тачака.
После изградње система (Z, +) aдитивне групе целих бројева, прелази се на увођење
множења и изградњу система (Z, +, ·) - прстена целих бројева. Уврстимо
и
ову
важну напомену: наративно изражавање дефиниција и својстава је дидактички врло
оправдано, али оно мора да следи иза математички прецизних формулација, а не да им
претходи. На крају ове теме треба дати преглед основних својстава (која истичу структуру
уређеног прстена) користећи а, b, c, итд. као ознаке за променљиве (а не оне којима се истиче
знак целог броја).
Рационални бројеви
Проширење скупа Q+ позитивних рационалних бројева тече на потпуно аналоган начин као и
проширење скупа N0, при чему се треба позивати на одговарајуће поступке примењене у случају
конструкције система Z и тиме скраћивати излагање. Кад је r ∈ Q+, негативне рационалне
бројеве треба означавати пишући -r и такође избегавати непотребно натрпавање заграда.
Дељење у систему рационалних бројева Q осмишљава се као множење реципрочним бројем, па
треба истаћи да је сад та операција увек изводљива (сем дељења са 0, кад треба рећи да такво
дељење нема смисла). На крају, систематизују се основна својства карактеристична за систем Q
као за структуру која је уређено поље. Тему решавање једначина и неједначина обрађивати
после проширења бројевних система до скупа Q рационалних бројева. Тек са овим скупом то
решавање је изводљиво без познатих ограничења.

Појму процента треба посветити посебну пажњу као начину исказивања количинских односа који
се јављају у свакодневној употреби. Међутим, не треба од тог стварати „процентни рачун“,
изводећи и памтећи посебна правила и обрасце. Једноставно, проценте треба схватити као
разломке са имениоцем 100, а ученици треба да науче значење израза као што су „чини 60%“,
„снижено за 7%“, „производња је повећана за 12,5%“ итд.
Троугао и четвороугао
У овом периоду наставе математике дају се дефиниције геометријских фигура: троугла, квадрата,
правоугаоника, ромба, паралелограма, трапеза и четвороугла исказане истицањем њихових
карактеристичних својстава (и у терминима страница и углова). Треба истицати и логичку
класификацију класа ових фигура (квадрат је правоугаоник, правоугаоник је паралелограм). У
класи троуглова, осмислити релацију подударности изражавајући је преко једнакости елемената
- страна и углова троугла. Извести једноставна тврђења о збиру углова у троуглу и спољашњем
углу троугла, о висини као симетрали једнакокраког троугла, о односу страна и углова троугла.
Запазити да се четвороугао разлаже на троуглове, па однос подударности користи и за извођење
неких лаких својстава појединих врста четвороуглова: једнакост дијагонала правоугаоника,
нормалност дијагонала код ромба, узајамно половљење дијагонала паралелограма и сл. Пошто
ће ово бити први примери дедуктивног закључивања, доказе треба изводити по јасном плану и
са јасно истакнутим претпоставкама и процедурама доказивања. Не треба користити појам
подударности примењујући га на произвољне фигуре (сем, могуће, у случају паралелограма и
трапеза, кад може имати смисао разложиве подударности).
Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извођењу једноставнијих
конструкција поменутих геометријских фигура и конструкције са њима повезаним елементима
(значајним тачкама, дужима, угловима). Конструкције у геометрији имају велики образовноразвојни значај јер се тиме, на овом нивоу наставе, доказује егзистенција геометријских објеката
чији су елементи задати.
Површина четвороугла и троугла
Једначење површина геометријских фигура осмишљава се на класични начин, ослањајући се на
појмове разложиве и допунске једнакости. Сама површина фигуре схвата се као магнитуда
(величина) тј. постоји самим постојањем дате фигуре и не изражава се као однос према датој
јединичној магнитуди, сем кад је тако то посебно формулисано (дајући дужине у центиметрима
и сл.). При том се узима да су површине подударних троуглова једнаке, а за правоугаоник чије су
дужине страница изражене са а и b, узима се да је његова површина а·b. Кад су странице а и b
изражене мерним бројевима, релативно дата дужинска јединица, израз а·b схвата се као
производ бројева којим се површина изражава преко одговарајуће јединице за површину.
Полазећи од површине правоугаоника, допуњавањем и разлагањем, изводе се формуле за
површину паралелограма, троугла и трапеза.
Свакако треба укључити практичне примене рачунања површина реалних објеката на што,
уосталом, асоцира сами назив „геометрија“.
АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ И ЕВАЛУАЦИЈА
Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним
стандардима, односно да планира како да оствари стандарде, које методе и технике да
примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани стандарди показују наставнику и
која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни
живот. Приликом планирања часа, стандарде предвиђене програмом треба разложити на мање
који одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се стандарди
у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више
времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима.

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и
настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога
наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава
активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би
усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању
разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини
интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које
треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења
и индивидуалних карактеристика ученика.
Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и
праћење и процењивање степена остварености стандарда, које треба да обезбеди што
поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети
иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из
различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и
дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа
(развој и напредовање) ученика и степен остварености стандарда. Свака активност је добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању стандарда
предмета.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Географија: Повезати појам целог броја са временском прогнозом, надморском висином (изнад
и испод нивоа мора), израчунавање водостаја реке након обилних киша или након суше,
израчунавање колико којих површина има у процентима
Физика: Приликом учења подударних троуглова, повезати са појмом светлости и сенке
Ликовна култура: Коришћење геометријских фигура у сликарству...
Техничко и информатичко образовање: Навести примере саобраћајних знакова , трокута,
прављење троугла од дашчица одговарајућих дужина
Историја: Археолошко налазиште Лепенски Вир у Србији, садржи остатке грађевина које су у
основи имале једнакостранични троугао, Давидова звезда...
СТАНДАРДИ – на којима се ради у шестом разреду
Цели бројеви
МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне,целе)
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију , помажући се сликом кад је то потребно
МА2.1.2.одреди супротан број, и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег
израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда.
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза
МА2.1.3.примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама
МА3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама
МА1.1.6.користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним
представама
МА2.1.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама
МА3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама

Троугао
МА1.3.2.влада појмовима: троугао, (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их
нацрта користећи прибор; ученик разликује
основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину
троугла,на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку;)
МА1.3.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања).
МА2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу
МА2.3.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује
је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница
паралелограма)
МА3.3.2.користи основна својства троугла, рачуна њихове обиме и површине на основу
елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише
МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објеката
Рационални бројеви
МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)
МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратноупореди по величини бројеве
истог записа, помажући се сликом кад је то потребно
МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно.
МА2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се
сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број
МА2.1.2.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
МА3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама
МА1.1.5.дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим
МА2.1.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама
МА3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама
Четвороугао
МА1.3.2.влада појмовима: четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у
реалним ситуацијама и уме да их нацрт користећи прибор
и уме да израчуна обим и
површинуквадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом
задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла)
МА2.3.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује
је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница
паралелограма)
МА3.3.2.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
МА1.3.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)

МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објеката

Површина четвороугла и троугла
МА1.4.1.користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе,
времена и углова
МА1.3.2.уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу
елемената који непосредно фигуришу у датом задатку
МА2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу
МА3.3.2.користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна
њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у
формулацији задатка
МА1.4.4.при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине исказане
датом мером
МА2.4.3.дату величину искаже приближном вредношћу
МА3.4.1.по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима

ПРОГРАМ ЗА 7. РАЗРЕД
Предмет: Математика
Фонд: 144 часа
Циљ: Циљ наставе математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, занњима
и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према
математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена
знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да
формира основ за даљи развој математичких појмова.
Оперативни задаци:
Ученике треба оспособити да:
- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена
- умеју да одреде приближну вредност броја √а (a ∈Q, а>0)

- схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној
правој одређене дужима које представљају такву меру
- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан
број)
- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге
идентичне трансформације ових израза (назначене у програму)
- упознају правоугли координатни систем и његову примену
- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене
- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних
геометријских фигура у којима се може уочити правоугли троугао
- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине
правилне многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге правилне
многоуглове рачунајући централни угао и преносећи га угломером
- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене
у одговарајућим задацима
- схвате појам размере дужи и својства пропорције
- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке
- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у
оквиру изучаваних садржаја).

Тематски/глобални план

Наставна тема
Реални бројеви
Питагорина теорема
Цели и рационални алгебарски изрази
Многоугао
Зависне величине и њихово графичко представљање
Круг
Сличност
Уводни и завршни час
Писмени задаци и исправке
укупно

Број часова
обраде
7
5
19
5
7
6
4

Број часова
утврђивања
и вежбања
9
11
26
8
12
9
6

53

81

укупно
16
16
45
13
19
15
10
2
8
144

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Реални бројеви
Увести појам квадрата рационалног броја
�2

на томе да је ( ) > 0 и кад је
�

�
�

�
�

и илустровати га површином квадрата. Инсистирати

< 0. Тема Реални бројеви наставља се представљањем мерних

бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је мерни број дати рационалан број.
Пример дужи чији мерни број није рационалан; нпр. отвара се питање колики је мерни број
странице квадрата чија је површина 2 и доказује (Аристотелов доказ) да тај број није
рационалан. За такве бројеве кажемо да су ирационални, а онда за рационалне и ирационалне
користимо заједнички назив реални бројеви. Као резултат претходног, ученици долазе до
сазнања о узајамно једнозначној вези између тачака на правој с једне, и реалних бројева с друге
стране. Саопштити ученицима да рационални бројеви имају коначан или периодичан децималан
запис, и на основу тога видети да ирационални бројеви морају имати бесконачан и
непериодичан децимални запис. На конкретном примеру показатикако се долази до
приближних рационалних вредности за нпр. 2 , уобичајеним поступком: одговарајући одсечак
бројевне праве с целобројним крајевима поделити на десет једнаких делова (дати геометријску
конструкцију дељења дужи на једнаке делове) и тај поступак узастопно понављати. Тачка
која представља тај ирационални број увек остаје унутар једног од добијених интервала. Крајеви
интервала су означени децималним разломцима за које се каже да су приближне вредности тог
ирационалног броја. За грешку која се тако чини треба говорити да је мања од једног целог,
једног десетог, једног стотог итд. и никакву другу причу о грешкама при заокругљивању не треба
укључивати. Кад се горњи поступак дељења интервала замисли да се неограничено наставља,
настају децимални разломци са неограниченим бројем децимала који ће представљати
изабрани ирационални број.
Питагорина теорема
Ова теорема изражава једну значајну везу страница правоуглог троугла и има широке примене у
рачунским и конструктивним задацима, па јој треба посветити одговарајућу пажњу (познавање
формулације, једноставнијег доказа и разумевање суштине Питагорине теореме). Треба постићи
увежбаност у њеној примени код разних фигура у којима се појављује правоугли троугао. Такође

треба ученике увежбати да неке троуглове с целобројним страницама (на пример 3,4,5 и 5,12,13)
препознају као правоугле. Корисно је навести и неке примере практичне примене (рецимо да
провере да ли су два суседна зида просторије ортогонална или да помоћу конопца са чворовима
на 3. 7. и 12. метру исцртају на тлу прав угао). Ученици такође треба да науче да конструишу
тачке бројевне праве које одговарају бројевима √2, √3, √5 …

Цели и рационални алгебарски изрази

Основни циљ ове теме јесте да се код ученика изгради навика (на основу познавања својстава
степена) да успешно врше идентичне трансформације полиномијалних израза (полинома).
Реализација ове теме започиње се даљом изградњом појма степена: упознавање степена чији је
изложилац конкретан природан број и операција са таквим степенима, с примерима примене у
физици и другим областима. После тога се може прећи на упознавање појма алгебарског израза,
уз израчунавање вредности једноставнијих израза. Међу алгебарским изразима посебно се
обрађују полиноми (при чему се моном третира као посебан случај полинома).
Рачунске операције с полиномима (у сређеном облику), односно идентичне трансформације
збира и производа полинома врше се на основу познатих закона рачунских операција с
бројевима (а то је случај и с било којим изразима). Од осталих идентичних трансформација
полинома обрадити само растављање на чиниоце полинома типа аx + bx, а2 – б2, а2 + 2аb + b2;
при томе је битно да се на конкретним примерима види сврха тих трансформација. Растављање
на чиниоце може се искористити и за решавање једначина облика аx2 + bx = 0 и x2 – c2 = 0 .
Многоугао
Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама (област, изломљена
линија, конвексна област, троугао, четвороугао), многоугао треба дефинисати као део равни
ограничен многоугаоном линијом. Треба обрадити зависност збира углова и броја дијагонала ма
ког многоугла од броја његових страница, па зависност међу елементима правилног многоугла,
као и његову симетрију. Осим конструкција неких правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12
страница), могу се цртати и други правилни многоуглови (са 7, 9, 10, ... страница) уз коришћење
угломера. При томе треба јасно разликовати конструкцију од приближног цртања.
Зависне величине и њихово графичко представљање
Координатни систем, координате тачке и растојање две тачке изражено преко њихових
координата. Примери зависних величина (време и температура, време пуњења базена водом и
дубина воде, итд.) и њихово графичко представљање. Читање својстава с графика. За две
променљиве величине х и у дефинисати директну (и обрнуту) пропорционалност везом у = kх (х·у
= k, х ≠ 0 и у ≠ 0). Пропорција – својство и решавање по једном непознатом члану. Представљање
директне пропорционалности и график зависности величина х и у везаних условом у = kх. Не
уводи се општи појам функције, али може се говорити о линеарној функцији (у поменутом
посебном случају). Директну пропорционалност везивати за размере на географским картама и
рачунање стварног растојања.
Круг
Осим увођења појмова централног и периферијског угла круга и уочавања и доказивања
њиховог односа, централна тема треба да буде одређивање обима и површине круга. То треба
започети кроз практичне аспекте проблема (пут који пређе точак, ...). Добро је да се
експерименталним путем осети, односно констатује, сталност односа обима и пречника круга, уз
увођење броја и информативно упознавање ученика с његовом (ирационалном) природом. По
обради обима и површине круга извести обрасце за дужину кружног лука, површину кружног
исечка и површину кружног прстена.

У практичним израчунавањима за π не треба увек узимати приближну вредност 3,14, него
повремено радити и с другим приближним вредностима (3,142; 3,1427; 22/7 или мање тачним
3,1). Унети информацију о броју познатих децимала за број π и навести његову приближну
вредност са, рецимо, 10 децимала.
Сличност
Два низа реалних бројева a, b, c и aˈ, bˈ, cˈ... су пропорционални ако је

а
ˈ

а

=�
ˈ = �
ˈ = ⋯. Троуглови
�
�

са једнаким угловима се дефинишу као слични. Код сличних троуглова аналогне странице су
пропорционалне (без доказа). Примене: сторија о Талесу и фараону, одређивање висине дрвета
мерењем углова и дужине његове сенке, мерење растојања до неприступачних места, итд.
Ставови сличности и њихова примена остају за осми разред.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Географија: Израчунавање најкраћег пута на карти између два места, размера, удаљеност
градова од Гринича и од екватора
Физика: Утицај израза са променљивим тзв. „словним изразима“, са изразима којим се
изражавају општи закони физике, примена степена , гравитација, цртање графикона
Хемија: Примена степена
Ликовна култура: Коришћење геометријских фигура у сликарству, прављење мозаика од
правилних полигона
Техничко и информатичко образовање: Прављење троугла од дашчица одговарајућих дужина,
прављење макета

СТАНДАРДИ на којима се ради у седмом разреду
Реални бројеви
МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)
МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратно
МА1.2.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима.
МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно
МА1.2.2.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
МА1.3.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се
сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број
МА1.2.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама
МА1.3.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама
МА1.3.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама
Питагорина теорема
МА3.1.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоника (уочава њихове
моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; зна основне елементе
троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу
правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему)
МА3.2.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да
решава задатке користећи Питагорину теорему
МА3.3.2.користи основна својства троугла, рачуна њихове обиме и површине на основу
елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише.
МА3.1.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)
МА3.2.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује
је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница
паралелограма
МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објеката
Цели и рационални алгебарски изрази
МА2.1.1.реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану
МА2.2.1.реши линеарне једначине
МА2.3.1.саставља и решава линеарне једначине и неједначине .
МА2.1.2.израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима
МА2.1.3.сабира, одузима и множи мономе
МА2.2.2.оперише са степенима и зна шта је квадратни корен
МА2.2.3.сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином
МА2.3.2.користи особине степена и квадратног корена
МА2.3.3.зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано
трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик
МА2.2.5.користи једначине у једноставним текстуалним
МА2.3.5.користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније
текстуалне задатке
Многоугао
МА3.1.2.влада појмовима: четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор и уме да израчуна обим и површину
квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуриш у датом задатку; уме
да израчуна непознату страницу правоуглог троугла)
МА3.3.2.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
МА3.1.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања).
МА3.2.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује
је са карактеристичним својствима фигура
(нпр. паралелност и једнакост страница
паралелограма)
МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објеката

Зависне величине и њихово графичко представљање
МА2.1.4.одреди вредност функције дате таблицом или формулом
МА2.2.4.уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира њена
својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује непознати члан
пропорције
МА2.3.4.разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим
записом; зна линеарну функцију и графички интерпретира њена својства
МА2.2.5.користи једначине у једноставним текстуалним задацима
МА2.3.5.користи једначине, решавајући и сложеније текстуалне задатке
МА5.1.4.одреди задати проценат неке величине
МА5.2.4.примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, промена
цене неког производа за дати проценат) реалним ситуацијама
МА5.3.4.примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама
Круг
МА3.1.2.влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава
њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна
обим и површину круга датог полупречника)
МА3.2.3.користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена
МА3.3.3.одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину

Сличност
МА3.1.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)
МА3.2.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује
је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница
паралелограма)
МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објекатанакост страница паралелограм

ПРОГРАМ ЗА 8. РАЗРЕД
Предмет: Математика
Фонд: 136 часа
Циљ: Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну
базичну jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих
стандарда образовних постигнућа, као и да:
– оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;
– оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима;
– развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;
– осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за
схватање појава и законитости у природи и друштву;
– оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе;
– представља основу за успешно настављање математичког образовања, као и за
самообразовање;
– доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике јесу:
- стварање разноврсних могућности да циљеви наставе математике, као и укупни
циљеви и задаци образовања, буду у пуној мери реализовани кроз различите садржаје
и облике рада током наставе математике;
– нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и
остваривања квалитета живота;
– стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и
законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
– стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене
математике у различитим подручјима људске делатности (математичко моделовање),
за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
– развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког,
аналитичког и апстрактног мишљења;
– развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање
математичке радозналости;
– стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност
изражавања у писменом и усменом облику;
– усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
– савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним
бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција;
– упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање
њихових узајамних односа;
– оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским
конструкцијама;
– припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких
наука;

– изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност,
упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;
– стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.

Оперативни задаци

Ученике треба оспособити да:
– умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с
једном и две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења
тумаче графички;
– одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи
једначине;
– уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате
појам функције и њеног графика;
– овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених
својстава, тако да могу да цртају и читају разне графике линеарне функције;
– умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама;
– умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе - дијаграме разних стања,
појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе;
– схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору;
– науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван;
– науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа
лопта); умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела;
– примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и
других области;
– примењују елементе дедуктивног закључивања.
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НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА Сличност троуглова
– Поновити да је сличност троуглова уведена преко једнакости углова. Талесова теорема
(без доказа). Поређење троуглова по сличности – коефицијент сличности. Применити
сличност на правоугли троугао и на тај начин извести Питагорину теорему.
Тачка, права, раван
– Ученике упознати с међусобним односима тачака, правих и равни у простору, као искоришћењем модела и објеката у реалном
окружењу и на сликама (цртежима) којима се представљају. Елементе који одређују раван (три
неколинеарне тачке, две праве које се секу или су паралелне) и однос двеју равни представљати
сликама, и на тај начин развијати ту врсту просторног сагледавања.
Посебно посветити пажњу односу равни и на њој нормалне праве. Ортогонална пројекција тачке на
раван и ортогонално пројектовање дужи (тачка-по-тачка). Наставник треба да демонстрира ова
својства користећи припремљени материјал, а не да захтева да то ученици самостално раде.
Полиедар као тело - ограничено коначним бројем полигона.
Неки основни полиедри ће се детаљније обрађивати (види даље).
Линеарне једначине и неједначине
– До сада су ученици
решавали само једноставне примере једначина и неједначина, ослањајући се на везе међу
операцијама и на ствојства збира и производа. Сад се решавају и сложенији примери, применом
правила којима се једначине и неједначине трансформишу у њима еквивалентне. Зато је потребно
обновити појам алгебарског израза са променљивом и основна правила рачунања с бројевима.
Истаћи да ова правила важе и кад се бројеви замене изразима са променљивом.
Два израза су еквивалентна (идентички једнака) ако се један од њих добија из другог применом
правила рачунања у коначном броју корака. Истаћи чињеницу да су вредности двају
еквивалантних израза једнаке за све допустиве вредности променљивих. Из овога следи да су
линеарне једначине f(x)=g(x) и f(x)=h(x) (односно неједначине f(x)>g(x) и f(x)>h(x), тј. f(x)<g(x) и
f(x)<h(x)) еквивалентне ако је израз g(x) еквивалентан изразу h(x).
Треба рећи да је алгебарски израз с променљивом x линеаран ако је еквивалентан изразу
облика ax+b, и једначина (неједначина) је линеарна ако је еквивалентна једначини
(неједначини) облика ax+b=0 (ax+b>0, ax+b<0).

Геометријска тела
Да би ученици што лакше упознали геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, купу и
лопту), њихове елементе и својства, и научили да израчунавају површинe и запреминe ових тела,
треба користити њихове моделе, мреже, скице и слике. Препоручљиво је да и сами ученици цртају
мреже и израђују моделе проучаваних тела. Израчунавати површине и запремине само оних
тела која су наведена у програму. Извођење формуле за запремину везивати за прихваћену
формулу за запремину квадра. Погодним примерима из физике показати везу између
запремине, масе и густине тела.
Рачунати површине и запремине преко основних елемената (датих одговарајућим формулама)
као и с њима зависних елемената (дужине ивица, бочне висине, полупречника описаног или
уписаног круга,...). Практично примењивати ова знања кроз различите конкретне примере
рачунања површина и запремина објеката из окружења.
Линеарна функција
– Говорити о линеарној функцији не уводећи општи појам функције. Детаљно обрадити
линеарну функцију и њена својства и научити ученике да цртају графике и читају њихова
својства.
Графичко представљање статистичких података
– За примере статистичких података наведених у садржају програма бирати податке које
ученици овог узраста разумеју и који за њих имају релевантно значење: школске оцене и
просеци, резултати медицинских мерења и сличне податке из свакодневног живота.
Системи линеарних једначина с две непознате
– Ученици треба да упознају линеарну једначину с две непознате, график једначине с две
непознате (права) и појам система једначина; они треба да знају да је график једначине аx + by +
c=0, где је а ≠ 0 или b ≠ 0 права и да умеју да нацртају тај гра-фик. Графички приказ и
интерпретација система линеарних једначина с две непознате имају значајну улогу. Решавати
једноставније облике система методама замене и супротних коефицијената.
У изучавању линеарних једначина с једном непознатом и система линеарних једначина доста
пажње треба посветити њиховој примени у решавању разних једноставних проблема.
Неопходно је да се осмишљеним планирањем наставе изврши понављање и повезивање
градива наставних садржаја из претходних разреда и „текућег” градива, при чему посебну
пажњу треба обратити на усвојене стандарде постигнућа ученика на крају обавезног
образовања. То би допринело да ученици на крају основне школе имају заокругљена и
систематизована математичка знања.
Такође, пожељно је повезати наставне садржаје предмета математика са наставним садржајима
других предмета у сарадњи са колегама који предају те предмете.
АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ И ЕВАЛУАЦИЈА
Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним
стандардима, односно да планира како да оствари стандарде, које методе и технике да примени,
као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани стандарди показују наставнику и која су то
специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот.
Приликом планирања часа, стандарде предвиђене програмом треба разложити на мање који
одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се стандарди у
програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више
времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима.

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и
настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога
наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава
активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би
усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању
разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини
интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које
треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења
и индивидуалних карактеристика ученика.
Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и
праћење и процењивање степена остварености стандарда, које треба да обезбеди што
поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети
иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из
различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и
дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа
(развој и напредовање) ученика и степен остварености стандарда. Свака активност је добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању стандарда
предмета.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Географија: Повезати појам лопте са обликом Земље, паралелност правих са меридијанима...
Физика: Приликом учења графика и дијаграма, повезати са појмовима брзине.
Ликовна култура: Коришћење геометријских тела у сликарству...
Техничко и информатичко образовање: Навести примере ортогоналне пројекције који се користе
у техничком
СТАНДАРДИ:
МА1.3.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе
у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи
прибор; уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника , уме да израчуна
непознату страницу правоуглог троугла
примењујући Питагорину теорему)
МА2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да
решава задатке користећи Питагорину теорему
(нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма)
МА3.3.2.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
МА1.3.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања
МА2.3.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује
је са карактеристичним својствима фигура
(нпр. Паралелност и једнакост страница паралелограма)
МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства
геометријских објекатанакост страница паралелограм
МА1.3.1.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)
:МА1.2.1.реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану
МА2.2.1.реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате
МА3.2.1.саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних једначина
са две непознате
МА2.2.5.користи једначине у једноставним текстуалним задацима
МА3.2.4.користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније
текстуалне задатке
МА1.3.4.влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна
њихове основне елементе и рачуна њихову површину
и запремину)
МА2.3.4.влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину када су
неопходни елементи непосредно дати у задатку
МА3.3.4.израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када
неопходни елементи нису непосредно дати
:МА1.2.4.одреди вредност функције дате таблицом или формулом
МА2.2.4.уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира њена
својства; везује за та својства појам директне
пропорционалности и одређује непознати члан пропорције
МА3.2.3.разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим
записом; зна линеарну функцију и графички
интерпретира њена својства
МА2.2.1.реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате
МА3.2.1.саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних
једначинаса две непознате
МА2.2.5.користи једначине у једноставним текстуалним задацима
МА3.2.4.користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније
текстуалне задатке
МА1.1.5.изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке у
првом квадранту координатног система ако су дате
координате и обратно
МА2.5.1.влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или централно
симетричних итд)
МА3.5.1.одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове
МА1.5.2.прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди минимум
или максимум зависне величине
МА2.5.2.чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном
критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп
података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу)
МА3.5.2.тумачи дијаграме и табеле
МА1.5.3.податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто
МА2.5.3.обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља
средњу вредност медијаном
МА3.5.3.прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим
представља међузависност величина
МА1.5.4.одреди задати проценат неке величине
МА2.5.4.примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, промена
цене неког производа за дати проценат)
МА3.5.4.примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама

МА1.3.5.влада појмовима: ваљак (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове
основнеелементе)
МА2.3.5.израчуна површину и запремину ваљка када су неопходни елементи непосредно дати у
задатку
МА3.3.5.израчуна површину и запремину ваљка када нису неопходни елементи непосредно
дати у задатку
МА1.3.5.влада појмовима: купа (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове
основнеелементе)
МА2.3.5.израчуна површину и запремину купе када су неопходни елементи непосредно дати у
задатку
МА3.3.5.израчуна површину и запремину купе када нису неопходни елементи непосредно дати
у задатку
МА1.3.5.влада појмовима: лопта (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове
основнеелементе)
МА2.3.5.израчуна површину и запремину лопте када су неопходни елементи непосредно дати у
задатку
МА3.3.5.израчуна површину и запремину лопте када нису неопходни елементи непосредно
дати у задатку
ДОПУНСКА НАСТАВА
Организује се од петог до осмог разреда за ученике који имају потешкоћа у савладавању
наставног градива и остваривању исхода и стандарда. Планирана је фондом од 10 до 20
часова, а садржаји су прецизирани годишњим плановима. Ова настава има само оквирне
садржаје, јер они зависе од потреба ученика.
ДОДАТНА НАСТАВА
Организује се од петог до осмог разреда за ученике који врло успешно савладавају наставене
садржаје, показују интересовање и жењу за продубљивањем знања и имају изражене
способности за математику. У додатној настави ученици се припремају за такмичења из
математике. Реализује се са фондом од 10 до 20 часова. Годишњим планом прецизира се
фонд и садржај за сваки разред.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА У V РАЗРЕДУ
Предмет: енглески језик
Разред: пети
Фонд: 72 часа
Циљ: Циљ наставе и учења старног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стартегија учења
страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, према сопственом
језику и културном наслеђу.

Глобални/тематски план рада
Број часова

Редни
број
наставне
теме

Назив теме

1.

Starter Unit

2.

People

3.

Утврђивање

Комбиновани
или други

Укупно

2

1

3

3

3

1

7

It’s your life

3

4

1

8

4.

Schooldays

4

4

1

9

5.

Food

4

4

1

9

6.

Animal world

4

4

1

9

7.

City life

4

4

1

9

8.

Sport

4

4

1

9

9.

Holidays

4

4

1

9

30

33

9

72

Укупно

Обрада

Изражавање
интересовања,изражавањ
е припадања и
посе-довања;
исказивање
просторних
односа; описивање
карактеристика
предмета.

По завршеној теми/области ученици су у стању
да у усменој и писменој комуникацији:

Ученици у усменој и писменој комуникацији уче
и увежбавају:

- разумеју и реагују на једноставније исказе који се
односе на описивање интересовања и хобије,
допадање и недопадање;

Речи и изразе који се односе на теме; језичке
садржаје – -What`s your name?Nice to meet
you.Where are you from?What`s your date of
birth?What`s your address?

-- разумеју и формулишу једноставније изразе
који се односе на поседовање и припадност;
- питају и кажу шта неко има / нема и чије је
нешто;
- разумеју једноставнија питања која се односе на
просторне односе и одговоре на њих; опишу
просторне односе једноставним, везаним
исказима;
- разумеју једноставнији 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

What time is it now?How do you spell your
name?What month is it?I like/don’t like…, I’m into…,
He’s good at…, My favourite is/are…
-(Present Simple – to be…); My mum is interеsted
in… Our parents like books.- (Possessive
adjective…s); Are these your goloves? No, they’re not
mine. Whose is this sleeping bag? It’s hers. (Possessive pronoun…); …the teacher’s mobile,
Harry’s bag, Harry and Eva’s desks, the students’
chairs -Saxon Genitive…); Have you got a present for
dad? Yes, I’ve got a nice book about cooking. -(Have
got…) Where’s the bag? It’s on the chair (Prepositions of place…) – in, on, under, behind,
opposite…); This/that photo isn’t very nice.
These/those books are interesting.-(Demonstrative
pronouns…); кратке текстове и дијалоге који се
односе на теме (слушају, читају, говоре и пишу);
сличности и разлике у културама.

сј

3

Остали типови

1. Starter
unitПоздрављање
и представљање
себе и других и
тражење / давање
основних
информација о
себи и другима у
ширем
друштвеном
контексту

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ

Обрада

(Комуникативне
фунцкије)

ИСХОДИ

Бро ча ова по
теми

БРOЈ И НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

/

3

2. People
Људи
Описивање и
упоређивање
карактеристика
живих бића,
предмета, појава
и места

3. It`s your life
То је твој живот
Описивање
догађаја у
садашњости;
исказивање
интересовања,
планова и
предлога.

- разумеју једноставнији опис особа, биљака,
животиња, предмета, појaва или места
- упоређују и описују карактеристике живих бића,
предмета, појава и места, користећи
једноставнија језичка средства
- саопштe кратку поруку (телефонски разговор,
дијалог уживо, СМС, писмо, имејл) којом се
захваљује

- разумеју једноставне текстове којима се описују
сталне, уобичајене радње у садашњости; рaзмене
информације које се доносе на дату
комуникативну ситуацију; опишу сталне и
уобичајене активности у неколико везаних исказа;
- разумеју једноставне исказе који се односе на
интересовања, планове и предлоге и реагују на
њих; размене једноставне исказе у вези са туђим
интересовањима, плановима и предлозима;
саопште шта њих или неког другог занима,
односно шта они или неко други планирају или
предлажу;
- разумеју и описују сличности и разлике у начину
живота у земљама циљне културе и код нас;
- разумевање разлика у часовним зонама;
- разумеју и описују важније догађаје у земљама
циљне културе.

Речи и изразе који се односе на теме; језичке
садржаје –
Family and friends /Describing people /An online
article Robot Fighters Diwali: A family festival
What`s your phone number?What`s your email
address?
(Have got afﬁrmative, negative, questions and short
answers) ;They have got fifteen children.Have you
got a brother or a sister?They haven`t got a car.
(Comparison of adjectives);My hair is shorter than
your hair.My sister is the youngest in our family.
Kратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.
Речи и изразе који се односе на тему; језичке
садржаје –
What do you do after school?Talk about your daily
routine:
I get up at 9. I have croissants and jam for breakfast.
I go swimming with dolphins at 10.30 and then I play
tennis with Rafael Nadal.
( The Present Simple Tense – all forms + adverbs of
frequency…) ;I start school at this time.Marta walks
to school with her friend.What about… Let’s go to
the… What’s on? I like the sound of…
(Prepositions of time) In the morning ,I do some
exercise;
At lunchtime…
(Expressions with have);I have a shower at 7.30
A blog post-Champion swimmer
кратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.

7

7

3

4

3

4

4. Cumulative
review 1

-Исходи из тема 1 и 2-комбиновано

Лексику и језичке структуре које се односе на теме
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у темама 1 и 2; вештине слушања, говора,
читања и писања, као и знања о језику.
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-Ученици могу да процене постигнућа ,везана за
теме 1 и 2

Лексику и језичке структуре које се односе на тему
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у претходним темама, задатке слушања,
читања и вођеног писања.
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- 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
сл.) као и на своје и туђе обавезе
- представљају правила понашања, забране и
листу својих и туђих обавеза користећи
одговарајућа језичка средства

-Речи и изразе који се односе на тему; језичке
садржаје –
Places in school.These are:Main hall,sports
hall,classroom,library,IT room,science lab,canteen.
Would you like to go to Li Zheng`s school?Why?Why
not?My favourite subjects are Maths and Science
- (Can for ability…); Can they break a brick with their
hands?Yes ,they can/No,they can`t (Can for
permissions…);They can`t see their their parents
during the week .I can`t use my mobile phone in the
classroom but I can….
-(May for permission….);Mum,may I go out?
(Object pronouns);That`s him in the blue shorts.
(don`t) like,don`t mind,love,hate+ing;I don`t mind
working this hard.I love dancing.I really don`t like
getting up early.
-(Imperative,must/mustn`t…);Be quiet in the
library.
You must come to school on time.You mustn`t forget
your homework.
-кратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.
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Units 1-2
5 .Test 1
Units 1-2

6. Schooldays
Школски дани
Описивање бића,
предмета и места;
изражавање
мишљења/интерес
овања/допадања/
недопадања;
описивање
догађаја у
садашњости.

-разумеју једноставне исказе који се односе на
изражавање
мишљења/интересовања/допадања/
недопадања; размењују и формулишу
једноставне исказе којима се изражавају
мишљења/интересовања/
допадања/недопадања;
- упоређују и уочавају сличности и разлике у
школском животу циљне културе и код нас.

7. The first written
test in English

-Ученици могу да процене постигнућа,везана за
претходне теме

Лексику и језичке структуре које се односе на тему
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у претходним темама, задатке слушања,
читања и вођеног писања.
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-разумеју једноставне исказе који се односе на
изражавање допадања / недопадања; размењују
и формулишу једноставне исказе који се односе
на изражавање допадања / недопадања;

-Речи и изразе који се односе на тему; језичке
садржаје –
Do you like beans?Ana likes eggs but she doesn`t like
cheese.What do you usually have for lunch?
Simon usually has chocolate in his lunch box.
Can I have a sandwich ,please?
-(Expressions with have…) ;We always have lunch in
the canteen at 1 o`clock.
-(Countable and uncountable nouns…);I have got
two sandwiches.Do you like fruit?
-(A/an/some/any/no…);I`ve got an orange.Do you
have a chocolate bar?I haven`t got any
sandwiches.I`ve got some oranges.There is no food!
-(There is/there are……);There is a fast food place on
the way home.There are a lot of cool places to eat in
London..
-(Much/many/a lot of…);How many apples are
there?How much is this sandwich?There aren`t a lot
of bananas here.
-кратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.
Лексику и језичке структуре које се односе на теме
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у темама 3 и 4; вештине слушања, говора,
читања и писања, као и знања о језику.
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Први писмени
задатак

8. Food
Храна

Изражавање
допадања и
- разумеју једноставније изразе који се односе на
недопадања;
количину нечега; питају и кажу колико нечега има
изражавање
/ нема, користећи једноставнија језичка средства;
количина;
на једноставан начин наручи јело и / или пиће у
исказивање савета. ресторану и пита / каже / израчуна колико нешто
кошта;
- разумеју једноставне савете и реагује на њих;
упуте једноставне савете;
- саставе списак за куповину – намирнице и
количине намирница (две векне хлеба, пакет
тестенине, три конзерве туњевине и сл.)
- уочавају сличности и разлике у начину исхране у
земљама циљне културе и код нас.
9. Cumulative
review 2
Units 3-4

. Исходи из тема 3 и 4-комбиновано

10..Test 2
Units 3-4

11. Animal worldСвет животиња
Описивање појава
и карактеристика
бића; описивање
општих
способности;
изрицање дозвола
и забрана.

-Ученици могу да процене постигнућа ,везана за
теме 3 и 4

Лексику и језичке структуре које се односе на тему
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у претходним темама, задатке слушања,
читања и вођеног писања.
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- разумеју једноставнији опис животиња и појaва;

-Речи и изразе који се односе на тему; језичке
садржаје –
Animal actions quiz!What are the animals
doing?Elephants move their ears round and round to
keep cool.Do you go to the zoo?What are your
favourite zoo animals?A description of an animal:All
about hippos!
-(Present Continuous Tense…);I am watching the
animals.Are the monkeys fighting?The frog isn`t
eating.
-(Action verbs…);The kangaroo is jumping.The snake
is hiding.Do frogs fly?No ,they don`t.
-(Simple Present Tense vs Present Continuous
Tense…);
They usually fly to warm places in the winter.Are you
feeding animals at the moment?
-(The suffix -er…);dance-dancer
-кратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.
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- упореде и опишу појаве и карактеристике
животиња користећи једноставнија језичка
средства;
-разумеју једноставније текстове у којима се
описују способности; размене информације које
се односе на дату комуникативну ситуацију;
изразе способности користећи неколико везаних
исказа;
-разумеју и реагују на једноставније дозволе и
забране; размене једноставније информације које
се односе на дозволе и забране.
- разумеју и поштују правила учтиве комуникације;
- познају значајнија места и животињски свет
једне од земаља циљне културе (Индије).

12. City lifeГрадски живот
Описивање места;
Исказивање
средстава
транспорта;
исказивање
просторних односа
– оријентација у
простору.Описива
ње догађаја и
способности у
прошлости

- разумеју једноставнe описe места;
- опишу места користећи једноставна језичка
средства;
- упореде и опишу карактериситке места;
- разумеју једноставнија питања која се односе на
просторне односе и оријентацију у простору и
одговоре на њих; опишу просторне односе
једноставним, везаним исказима;
- разумеју и поштују правила учтиве комуникације;
- - познају веће градове (Лондон, Единбург) у
земљама циљне културе (ВБ).
- опише неки историјски догађај, историјску
личност и сл.

Речи и изразе који се односе на тему; језичке
садржаје –
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Where do you usually go with your friends?What`s
your favourite place in town?What was Pompeii?A lot
of people travel there for work by plane,but a lot of
people walk too.A description of a place.
(Past Simple-was/were…);Pompeii was a very
town.Was there a swimming pool?Were the people
rich?Yes,they were.No,they weren`t.
(Past Simple:regular and irregular verbs…);We
arrived at the station at 10 o`clock.We went to the
museum first.Did you go there?No,I didn`t go
there,Did he arrive on time?No,he didn`t arrive on
time.
(Could/couldn`t…);He is so clever.He could read when
he was four.He broke his leg,so he couldn`t run the
race.
(Extreme adjectives…);very big,very old,very hot.
-кратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.

13. Cumulative
review 3
Units 5-6

-Исходи из тема 5 и 6 – комбиновано.

Лексику и језичке структуре које се односе на теме
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у темама 5 и 6 вештине слушања, говора,
читања и писања, као и знања о језику.

14. Test 3
Units 5-6

15. Sport
Спорт

- Ученици могу да процене постигнућа,везана за
теме 5 и 6

Лексику и језичке структуре које се односе на тему
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у претходним темама, задатке слушања,
читања и вођеног писања.
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разумеју једноставнији опис појава и места;

Речи и изразе који се односе на тему; језичке
садржаје –
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- упореде и опишу појаве и места користећи
једноставнија језичка средства; опишу појаве и
места користећи једноставнија језичка средства;
- разумеју једноставне исказе који се односе на
изражавање интересовања; размењују и
формулишу једноставне исказе којима се
изражавају интересовања;
- разумеју једноставне текстове којима се описују
радње у прошлости; размене информације које се
доносе на дату комуникативну ситуацију; опишу
радње из прошлости у неколико везаних исказа;
- упоређују и уочавају сличности и разлике у
популарним спортовима у земљама циљне
културе и код нас.

16. The second
written test in
English
Други писмени
задатак

-Ученици могу да процене постигнућа,везана за
претходне теме

What sports do you do?Let`splay football!Did the
sport start in China?Is sumo an old or a new
sport?What clothes are you wearing today?I`m
wearing jeans,a t-shirt….What did you wear
yesterday?I wore my pink t-shirt and a skirt.What`s
your favourite sport and why?
(Past Simple:Yes/No questions…) ;Did you go to the
football match last night?Ye,I did.Did your team
win?No,they didn`t.They lost.
(Past Simple:Wh-questions…);When did you end the
game?We ended the game at 8 o`clock in the
evening.
-кратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.
Лексику и језичке структуре које се односе на тему
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у претходним темама задатке слушања,
читања и вођеног писања.

17. HolidaysПразници
Исказивање
планова и намера;
описивање
метеоролошког
времена.

- -разумеју, траже и даје једноставнија
обавештења о хронолошком времену и
метеоролошким приликама у ширем
комуникативном контексту
- Опишу различите пејзаже и разговарају о њима
- разумеју планове и намере и реагују на њих;
- размене једноставне исказе у вези са својим и
туђим плановима и намерама; саопште шта они
или неко други планира или намерава;;
- опишу метеоролошке прилике и климатске
услове у својој земљи и једној од земаља циљне
културе једноставним језичким средствима.

Речи и изразе који се односе на тему; језичке
садржаје –Seasons and weather.Which months are
in each season in your
country?Spring:March,April,May…What`s the
weather like today?It`s sunny …Who has plans to go
on holiday for a week?There are a lot of mountains
and beaches in California.Where do you like going on
holiday?
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- (Going to for future plans and intentions…); .I am
going to swim every day.I`m not going to take
summer clothes.Am I going to build a web page?
-(Will/won`t for prediction…); I think we will have a
great time.I`m sure it won`t be a big problem.
-(Present perfect…);My cousin has showed me some
wonderful photos today.Have you ever seen any of
these animals?He hasn`t done it yet.
-кратке текстове и дијалоге који се односе на теме
(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и
разлике у културама.

18. Cumulative
review 4

- Исходи из тема 7 и 8 – комбиновано.

Units 7-8

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА

Лексику и језичке структуре које се односе на теме
и наведене комуникативне функције, а које су се
радиле у темама7 и 8; вештине слушања, говора,
читања и писања, као и знања о језику.

Начини оставривања наставе и учења
Планирање наставе и учења – у циљу оставривања исхода и садржајима сваки наставник ће планирати рад водећи рачуна о одељењима у којима
предаје. Годишњим планом рада, као и операвитивним плановима биће конкретизовани исходи по областима, односно комуникативним функцијама.
Исходи ће бити класификовани на оне које би сви ученици требало да достигну, преко оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број
ученика са високим степеном постигнућа.
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;
– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ва н 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 кон текстом, 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 дет аљних
граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употре бе у
одговарајућем комуникативном контексту.
Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и неколико категорија:
– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
– 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
У реализацији часова смењују се технике и активности / једна неће трајати дуже од 15 минута/, а редовно се организује рад у паровима и мњим и
већим групама. Ученици током часова: слушају, пишу, повезују, цртају, боје, праве паное, презентације... На часовима ће се често реализовати 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.), као и игре примерене узрасту. Посебно се реализују активности везане за писмено и усмено изражавање:

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- слушање, читање, писање и говор, оне се у настави страних језика
перманентно и истовремено увежбавају, како би ученици могли да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем.
Зато се примењују одређене стартегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. Задаци постављени ученицима ће се бирати према
способностима ученика, њиховој мотивацији за рад, од карактеристика и врсте текста на ком се ради, познавања теме, самосталности ученика и тд.
Када је реч о писању 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. У реализацији ове
језичке активности водиће се рачуна о теми, врсти и дужини текста, самосталности ученика. Говор ће се пратити на нивоу два аспекта- кроз монолошко
излагање и током интеракцијске размене. У реализацији програма наставник ће водити рачуна о развоју социокултурне компетенције. Она
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.
Граматички садржаји
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 ве ћој мери биће
укључиване оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом

основних правила и њиховим комбиновањем. Граматичке категорије су разврстане од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном.
Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре.
Праћење и вредновање наставе и учења
Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године. Даље се процес праћења и вредновања
ученичких постигнућа и напредовања 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). Елементи који се вреднују су разноврсни и доприносе 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.
Корелација са другим предметима: Други страни језик- немачки у матичној, а руски у ИО Стапари, српски језик и књижевност, географија, историја,
ликовна култура и музичка култура
Листа стандарда дата је на крају овог документа
Број и назив
теме

Стандарди постигнућа

Процена и провера постигнућа

Корелација

1. Starter
unit -Уводна
тема

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13.
2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

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.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија

2.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. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6.
2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19.
2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

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

Људи

3. It`s your
lifeТо је твој
живот

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 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. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.
2.1.2. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.19. 2.1.20. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

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

4.
Cumulative
review 1-2

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16.
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1.
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, задаци у радној свесци.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија

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. 1.1.20.
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. 2.1.6. 2.1.12. 2.1.13.
2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25.
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера
кроз задатке.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија

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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20.
2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.6.

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

Кумулативн
о
понављање
1-2

5. Test 1
Units 1-2

6. Schoolday
sШколски
дани

7. The first
written test
in EnglishПрви
писмени
задатак

8. FoodХрана

9.
Cumulative
review 3-4
Кумулативн
о
понављање
3-4
10. Test 2Units 3-4

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8.
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.18.
1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.2.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20.
2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера
кроз задатке.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија,
биологија

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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19.
2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

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

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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19.
2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, задаци у радној свесци.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија

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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19.
2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.1.27. 2.2.1.
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера
кроз задатке.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија,
биологија

11.Аnimal
worldЖивотињск
и свет

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.
2.3.5.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у паровима и
групама, задаци у радној свесци, тестови вештина,
различите технике формативног оцењивања.

Грађанско
васпитање, српски
језик, физичко
васпитање

12. City lifeГрадски
живот

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.
2.3.5.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у паровима и
групама, задаци у радној свесци, тестови вештина,
различите технике формативног оцењивања.

Грађанско
васпитање, српски
језик, физичко
васпитање

13.Cumulati
ve review 56

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.
2.3.5.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, задаци у радној свесци.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија,
физичко васпитање,
биологија

Кумулативн
о
понављање
5-6

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.
2.3.5.

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера
кроз задатке.

Грађанско
васпитање, српски
језик

15. SportСпорт

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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25.
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

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

16. The
second
written test
in English

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. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера
кроз задатке.

Грађанско
васпитање, српски
језик

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.5.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, симулације у паровима и
групама, задаци у радној свесци, тестови вештина,
различите технике формативног оцењивања.

Грађанско
васпитање, српски
језик, географија

14.Test 3
Units 5-6

Други
писмени
задатак
18. HolidaysПразници

18.
Cumulative
review 7-8
Кумулативн
о
понављање
7-8

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Посматрање и праћење, усмена провера кроз
играње улога у паровима, задаци у радној свесци.

Грађанско
васпитање, српски
језик

ПРОГРАМ НАСТАВЕ VI РАЗРЕДУ
Предмет: енглески језик
Разред: шести
Фонд: 72 часа
Циљ: Циљ наставе и учења старног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стартегија учења
страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, према сопственом
језику и културном наслеђу.
Циљ наставе је и да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији образовних стандарда постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим сизуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, овладају комуникативним вештинама.
Задаци
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације;
развије позитивна осећања према језику који учи;
подстакне потребу за учењем страних језика;
подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;
олакша разумевање других и различитих култура и традиција;
стимулише машту, креативност и радозналост.
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.
ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.
ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз помоћ наставника.
ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама.
препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног
језика.
разликује језик који учи од других језика;
препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију;
разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа;
разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру,
заповест, упутство итд.);
развија способност и навику слушања са разумевањем.
разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију;
даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују;
репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.
реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама;
поставља једностана питања;
изражава допадање и недопадање;
учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.).
препознаје шта је ново научио;
препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у односу на матерњи језик;
користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);
разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима

Глобални/тематски план рада

Module

Наставна тема

Обрада

/

Утврђивање
понављање

3

Unit1: WHAT DO YOU REMEMBER?
1

вeжбање

Систематизација.

Укупно

1

1

5

Unit 2:ARE YOU READY?

Unit 3: WHAT HAVE YOU GOT?

3

2

1

2

1

1

/

3

1

2

1

7

1

4

2
Unit 4:DESCRIPTIONS

7

Unit 5: MY WOLD

2

1

2

1

2

2

1

/

1

3

1

/

2

2

3

1

2

1

1

/

2

2

2

1

3

1

2

1

3

1

2

1

21

23

21

7

6

3
Unit 6:I’M USUALLY LATE!
Unit 7: AT HOME

5
5

4
Unit 8:HAVING FUN

Unit 9: AT THE MOMENT

8

4

5
Unit 10:THE FUTURE

Unit 11:ABOUT THE PAST

7

7

6
Unit 12:HEROES

UKUPNO

У настави се реализују следеће теме ( које се прожимају у сва четири разреда другог циклуса ):

7

72

1) Лични идентитет
2) Породица и уже друштвено окружење (приjатељи, комшиjе, наставници итд.)
3) Географске особености
4) Становање – форме, навике
5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине
6) Временско искуство и доживљаj времена (прошлост – садашњост – будућност)
7) Школа и школски живот
8) Млади – живот деце и омладине
9) Здравље и хигиjена
10) Емоциjе (љубав према породици, друговима)
11) Превозна средства
12) Временске прилике
13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне
песме)
14) Обичаjи и традициjа, фолклор, прославе (рођендани, празници)
15) Слободно време – забава, разонода, хобиjи
16) Исхрана и гастрономске навике
17) Путовања
18) Мода и облачење
19) Спорт
20) Вербална и невербална комуникациjа, конвенциjе понашања и опхођења
Садржаји су прецизирани годишњим плановима рада, а начин остваривања програма, активности у образовно -васпитном раду, корелација са
другим предметима и праћење и вредновање су дати код петог за све разреде.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ VII РАЗРЕД

Предмет: енглески језик
Разред: седми
Фонд: 72 часа
Циљ: Циљ наставе и учења старног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стартегија учења
страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, према сопственом
језику и културном наслеђу.
Циљ наставе је и да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији образовних стандарда постигнућ а, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим сизуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, овладају комуникативним вештинама.
Задаци
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације;
развије позитивна осећања према језику који учи;
подстакне потребу за учењем страних језика;
подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;
олакша разумевање других и различитих култура и традиција;
стимулише машту, креативност и радозналост.
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.
ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.
ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз помоћ наставника.
ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама.
препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног
језика.
разликује језик који учи од других језика;
препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију;
разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа;
разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру,
заповест, упутство итд.);
развија способност и навику слушања са разумевањем.
разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију;

− даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
− описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама;
− именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују;
− репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.
− реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама;
− поставља једностана питања;
− изражава допадање и недопадање;
− учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.).
− препознаје шта је ново научио;
− препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у односу на матерњи језик;
− користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);
− разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима
−
Глобални/тематски план рада
Module

Наставна тема

Unit1:CONNECTIONS

Обрада

Утврђивање
вeжбање
понављање

Систематизација.

Укупно

1

5

/

3

1

1

2

3

2

1

1

1

2

1

2

1

1
Unit 2:PAST EVENTS

Unit 3: PEOPLE

7

1

5

2
Unit 4:PLACES

6

Unit 5: GOALS

1

3

2

1

2

2

2

/

2

1

/

/

1

3

2

1

2

1

1

/

2

2

2

1

2

2

3

1

2

2

2

1

19

23

21

9

7

3
Unit 6:CHOICES
Unit 7: ACHIEVEMENTS

6
3

4
Unit 8:EXPERIENCES

Unit 9: GET IT RIGHT

7

4

5
Unit 10:WHERE IS IT MADE?

Unit 11:TALKING

7

8

6
Unit 12:NEW BEGINNINGS

UKUPNO

7

72

У настави се реализују следеће теме ( које се прожимају у сва четири разреда другог циклуса ):
1) Лични идентитет
2) Породица и уже друштвено окружење (приjатељи, комшиjе, наставници итд.)
3) Географске особености
4) Становање – форме, навике
5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине
6) Временско искуство и доживљаj времена (прошлост – садашњост – будућност)
7) Школа и школски живот
8) Млади – живот деце и омладине
9) Здравље и хигиjена
10) Емоциjе (љубав према породици, друговима)
11) Превозна средства
12) Временске прилике
13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне песме)
14) Обичаjи и традициjа, фолклор, прославе (рођендани, празници)
15) Слободно време – забава, разонода, хобиjи
16) Исхрана и гастрономске навике
17) Путовања
18) Мода и облачење
19) Спорт
20) Вербална и невербална комуникациjа, конвенциjе понашања и опхођења
Садржаји су прецизирани годишњим плановима рада, а начин остваривања програма, активности у образовно -васпитном раду, корелација са
другим предметима и праћење и вредновање су дати код петог за све разреде.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ VIII РАЗРЕДУ
Предмет: енглески језик
Разред:осми
Фонд: 68 часа
Циљ:Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и
развијањем способности и метода учења страног језика.
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових
хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.
Општи стандарди
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о занчају сопоственог језика и културе у контакту са другим
језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Оперативни задаци
Разумевање говора
На крају осмог разреда, ученик треба да:
−
−
−
−
−

препознаје интонације које исказују различита емотивна стања и имплицитне намере саговорника;
разуме, поред оних израза које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад, и једноставна објашњења непознатих речи
помоћу познатог и већ активно усвојеног вокабулара;
разуме дијалоге и монолошка излагања до једног минута, исказане природним темпом од стране наставника, других ученика и преко
звучног материјала, а који углавном садрже претходно обрађену језичку грађу;
разуме саговорника у телефонском разговору, у оквиру раније обрађених говорних чинова;
разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених учениковом узрасту и укусу.

Усмено изражавање и интеракција
Ученик треба да:
−
−
−
−

савлада изговор гласова;
правилно репродукује основне интонацијске схеме;
спонтано користи устаљене изразе учтивости и оне који се тичу најчешћих ситуација на часу;
спонтано ступа у разговор у оквиру обрађене тематике и говорних чинова;

−
−
−
−
−
−
−

поставља питања предвиђена Програмом, а која се односе на садржај обрађеног дијалога или наративног текста, на свакодневне
ситуације, на догађаје у прошлости, на намере саговорника или на предмет његовог интересовања;
ступи у једноставан разговор релефоном;
монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица, искаже мишљење о низу питања;
у неколико реченица исприча лични доживљај у прошлости, уз давање појединости о ситуацији, месту и главним актерима;
у неколико реченица исприча садржај дијалога или наративног текста;
даје императивне исказе у комуникацији;
интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и скечеве.

Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
−
−
−
−
−
−
−
−

савлада технике читања;
савлада правила читања, као и најзначајније неправилности;
разуме обавештења и упозорења на јавним местима;
разуме елементе нечије биографије, односно curriculum vitae;
разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма;
разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји од углавном познате језичке грађе;
разуме логичке односе између реченица и дужих целина;
разуме глобално садржај непознатог текста који садржи и известан број непознатих речи.

Писмено изражавање
Ученик треба да:
−
−
−
−
−
−

савлада основна правила ортографије и карактеристичне изузетке;
пише свој curriculum vitae (формуларског типа);
пише кратке саставе, посебно оне у којима се приповедају догађаји у прошлости, уз давање појединости о ситуацији, месту и главним
актерима;
пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног подстицаја и искаже своје мишљење о теми;
пише електронске поруке и краћа неформална писма разноврсног садржаја;
преприча и преформулише садржај обрађеног дијалога или текста уз издвајање битних елемената и поштовање логичких односа између
делова текста.

Глобална структура годишњег програма
Module

Систематизација.

Укупно

1

1

5

3

1

7

Утврђивање вeжбањ
понављање
е

Наставна тема

Обрада

Unit1:GETTING TOGETHER

/

3

2

1

1
Unit 2:FRIENDS AND NEIGHBOURS

Unit 3: ALL IN THE MIND

2

1

1

/

2

2

2

1

4

2
Unit 4:FOOD FOR THOUGHT

Unit 5: IN THE NEWS

7
2

2

2

1

2

2

2

/

2

1

1

/

2

2

2

1

7

3
Unit 6:ATTACHMENTS
Unit 7: CELEBRATIONS

6
4

4
Unit 8:SECRETS AND LIES

7

Unit 9: JOURNEYS

2

1

1

/

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

/

1

4

5
Unit 10:WHO KNOWS?

Unit 11: CONSEQUENCES
6

Unit 12:HAPPY ENDINGS

7

6

4
UKUPNO

21

21

У настави се реализују следеће теме ( које се прожимају у сва четири разреда другог циклуса ):
1) Лични идентитет
2) Породица и уже друштвено окружење (приjатељи, комшиjе, наставници итд.)
3) Географске особености
4) Становање – форме, навике
5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине
6) Временско искуство и доживљаj времена (прошлост – садашњост – будућност)
7) Школа и школски живот
8) Млади – живот деце и омладине
9) Здравље и хигиjена

18

8
68

10) Емоциjе (љубав према породици, друговима)
11) Превозна средства
12) Временске прилике
13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне
песме)
14) Обичаjи и традициjа, фолклор, прославе (рођендани, празници)
15) Слободно време – забава, разонода, хобиjи
16) Исхрана и гастрономске навике
17) Путовања
18) Мода и облачење
19) Спорт
20) Вербална и невербална комуникациjа, конвенциjе понашања и опхођења

Садржаји су прецизирани годишњим плановима рада, а начин остваривања програма, активности у образовно -васпитном раду, корелација са
другим предметима и праћење и вредновање су дати код петог за све разреде.
ПРОГРАМ ДОПУНСК Е НАСТАВЕ

–

од V до осмог VIII разреда

ЦИ Љ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ- пружање додатне подршке и помоћи ученицима који имају проблема у савладавању наставних садржаја и
достизању планираних исхода и стандарда.
Ова настава организује се и реализује у свим разредима, са годишњим фондом од 8 до 15 часова, по потреби и више.
Као смерница за одређивање ученика којима је потребан допунска настава послужиће иницијални тествови на почетку школске године, сумативно
оцењивање, односно оцене, однос ученика преме настави, према обавезама, ангажовање на часовима, сардања са ученицима и наставницима. Ова
процена пружиће наставницима увид у садржаје које са ученицима треба урадити на часовима допунске наставе.
У годишњим плановима рада прецизирани су садржаји допунске наставе. Они се дају као искуствена процена наставника, али су у реализацији могуће
измене .

На овим часовима примењује се индивидуални и индивидуализовани рад, као и рад у пари.
ВРЕДНОВАЊЕ се врши на основу:
- Успешности у савладавању градива
- Способности праћења и учествовања у даљем раду
- Напредовање у односу на предходно стање
ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВ Е

–

од V до осмог VIII разреда

Ова настава намењена је ученицима који остварују веома висока постигнућа и достижу напредни ниво у стандардима, а при том показују велику
заинтересованост за додатни рад. Највећи број часов се реализује са ученицима осмог разреда, јер се у додатној настави продубљују и проширују
наставни садржаје, а ученици у осмом разреду припремају за језичка такмичења.
Годишњим планом се прецизирају наставни садржаји. У реализацији додатне наставе присутан је и групни и тимски рад, израда презентација,
прикупљање различите грађе, израда паноа, учешће у културним активностима школе, такимчења.

ЛИСТА СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА -Први страни језик

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору.
ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење.
ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.
ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме.
ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, непосредно окружење)
уколико се говори споро и разговетно.
ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.).
ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе.

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и
сл.) уз одговарајуће илустративне елементе.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања,
добродошлице, окончања комуникације,захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу
саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.).
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет,
користећи кратке једноставне исказе.
ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности корист ећи најједноставнија
језичка средства.
ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и
одговара на слична питања саговорника.
ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи једноставна
језичка средства.
ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.
ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.
ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима.
ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита.
ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама.
МЕДИЈАЦИЈА
ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката,
транспарената, јеловника...).
ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.
ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну).
ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких
средстава.
ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.
ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.
ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о
некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.
ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних
култура за које показује интересовање.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања.
ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори
разговетно и умереним темпом.
ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно
адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања.
ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико
се говори споро и разговетно.
ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.
ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата,
правила игре и сл.), праћених визуелним елементима.
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других
писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама.
ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима.
ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике.

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично значење.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.
ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући
неколико краћих исказа у смислену целину.
ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка
средства.
ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз
одговарајућу помоћ саговорника и понављање.
ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење.
ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама.
ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве.
ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима.
ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или одговара на
питања.
ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу.
ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику.
МЕДИЈАЦИЈА
ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште
информативне природе.
ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.
ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.
ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив улице, број линије у градском
саобраћају, цену).
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).
ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила.
ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и потреба.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.).
ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања који су непримерени/неприкладни у контексту циљних култура.
ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.
ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.
ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи страни језик.
ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.
ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује
интересовање.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања.
ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и
умереним темпом.
ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно
адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку.
ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно
адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим
целинама.
ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова савремене музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама.
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне
информације и сл.).
ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и
интересовањима ученика.

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе.
ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и конструкција.
ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења.
ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике.
ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука.
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама.
ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и
планове за будућност.
ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико
питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и
понављање.
ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи
и образлаже своје ставове и мишљење.
ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима.
ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу.
ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.
ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима
обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.
ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и природном
окружењу, аспектима приватног и школског живота).
ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних текстова користећи
познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику.
ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.
ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему појављују.
ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.
МЕДИЈАЦИЈА
ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и
интересовањима.
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и
књижевних), примерених узрасту и интересовањима.

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним сит уацијама и
познатим темама.
ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских
правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти.
ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна
правописна правила.
ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и
флексије именица, глагола, придева, прилога.
ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата постојање
разлика.
ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује
неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).
ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.
ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и ра зумевању.
ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.
ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.
ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема.
ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.
ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету , које доводи у везу са
друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе немачког језика заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем
способности и метода учења страног језика.
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његов их
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 функцион исању
како страног тако 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.
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.
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА V РАЗРЕД, ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72
Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно

Број часова
Назив теме
Поздрављање
Представљање себе и других
Разумевање и давање једноставних
упутстава и налога
Позив и реаговање на позив за учешће у
заједничкој активности
Исказивање молбе, захвалности и
извињења
Честитање
Описивање живих бића, предмета, места
и појава
Исказивање потреба, осета и осећања
Исказивање положаја у простору
Изражавање допадања/недопадања

Обрада

Остали
типови

Укупно

2
3
3

2
3
3

4
6
6

4

5

9

3

3

6

3
3

4
3

7
7

3
3
4
27

3
4
10
45

6
7
14
72

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће
бити у стању да:

– поздрави и отпоздрави,
примењуjући наjjедноставниjа
jезичка средства;
– представи себе и другог;
– разуме jасно постављена
jедноставна питања личне
природе и одговара на њих;
– разуме кратка и jедноставна
упутства и налоге и реагуjе на
њих;
– даjе кратка и jедноставна
упутства и налоге;
– разуме позив и реагуjе на
њега;
– упути позив на заjедничку
активност;
– разуме кратке и jедноставне
молбе и реагуjе на њих;
– упути кратке и jедноставне
молбе;
– искаже и прихвати захвалност
и
извињење на jедноставан начин;
– разуме jедноставно исказане
честитке и одговара на њих;
– упути jедноставне честитке;
– препозна и именуjе жива бића,

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативне функциjе

Број часова
САДРЖАЈИ

Обрад
а

Остали
типови

Укуп
но

2

2

4

3

3

6

Језичке активности
у комуникативним ситуациjама Реаговање на
усмени импулс саговорника (наставника,
вршњака, и слично); успостављања контакта при
сусрету.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Садржаjи
Hallo! Guten Morgen/Tag/Abend. Wie geht’s?
Danke (nicht so) gut/schlecht und dir? Es geht.
Tschüs. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.
Bis dann. Bis später.
(Интер)културни садржаjи:
Формално и неформално поздрављање;
устаљенa правила учтивости.
Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање кратких и jедноставних текстова у
коjима се неко представља; представљање себе
и других особа, присутних и одсутних.
Садржаjи
Ich heiße/bin Anna. Wie heißt du? Das ist mein
Freund Marcus. Meine Freundin
heißt Julia.
Julia, das ist Marcus. Marcus, das ist Julia.
Frau Bauer ist meine Deutschlehrerin und wie

предмете и места из
непосредног
окружења;
– разуме jедноставне описе
живих бића, предмета и места;
– опише жива бића, предмете и
места користећи jедноставна
jезичка средства;
– разуме свакодневне исказе у
вези сa непосредним потребама,
осетима и осећањима и реагуjе
на њих;
– изрази основне потребе, осете
и
осећања кратким и
jедноставним
jезичким средствима;
– разуме jедноставна
обавештења о положаjу у
простору и реагуjе на њих;
– тражи и пружи кратка и
jедноставна обавештења о
положаjу у простору;
– разуме jедноставне исказе
коjима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање и
реагуjе на њих;
– тражи и даjе jедноставне
исказе коjима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;
– разуме jедноставне исказе за

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА
О СЕБИ; ДАВАЊЕ И
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА

heißt dein/e Deutschlehrer/in? Wie alt bist du? –
Sieben. Wer ist auf dem Foto? – Mein Bruder Hans.
Woher kommst du? Woher kommt ihr? Woher
kommen Sie?
Ich komme aus Serbien.
Ich wohne in Smederevo. Wo wohnst du?
Личне заменице у функциjи субjекта – ich, du,
Sie, ihr …
Присвоjни детерминативи -mein(e), dein(e),
Ihr(e)
Глагол sein, heißen, kommen, wohnen
Питања са Wer? Wo?Woher?Wie? Основни
броjеви (1-10)
(Интер)културни садржаjи: Препознавање
наjосновниjих сличности и разлика у начину
упознавања и представљања у нашоj земљи и
земљама немачког говорног подручjа.

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХ
УПУТСТАВА И НАЛОГА

Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање налога и упутстава и реаговање на
њих; давање кратких и jедноставних упутстава
(комуникациjа у учионици – упутства и налози
коjе размењуjу учесници у наставном процесу,
упутства за игру и слично).
Садржаjи
Komm her! Kommt an die Tafel!
Setz dich! Setzt euch!
Mach(t) das Buch auf/zu!
Lies/Lest vor! Hör(t) zu! Sing(t) mit! Sprich/Sprecht
nach! Hör/Hört zu!

3

3

6

Steh(t) auf! Pass(t) auf!
Gib dein Buch an Petra! Gebt mir eure
Hausaufgaben!
Kannst du mir dein Heft geben? Kann ich dein Heft
bekommen?
Императив

изражавање
допадања/недопадања и реагуjе
на њих;
тражи мишљење и изражава
допадање/недопадање
jедноставним jезичким
средствима.

(Интер)културни садржаjи:
Поштовање основних норми учтивости; дечjе
песме одговараjућег
садржаjа.
Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање кратких једноставних позива на
заjедничку активност и реаговање на њих
(позив на рођендан, игру, дружење...);
упућивање и прихватање/одбиjање позива на
заjедничку активност, уз коришћење
наjjедноставниjих израза.
ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЗИВ ЗА
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,

Садржаjи
Kommst du ins Kino (mit)?
Ja gerne. Leider nicht. Leider kann ich nicht
(mitkommen).
Komm und spiel mit!
Super. Gerne. Ich habe keine Lust.
Kaufen wir ein Eis?
Императив
(Интер)културни садржаjи:
прикладно позивање и
прихватање/одбиjање позива.
Језичке активности

4

5

9

3

3

6

ЗАХВАЛНОСТИ И
ИЗВИЊЕЊА

у комуникативним ситуациjама
Слушање jедноставних исказа коjима се тражи
помоћ, услуга или обавештење; давање
jедноставног, усменог одговора на исказану
молбу; изражавање и прихватање молби,
захвалности и извињења.
Садржаjи
Kann ich dir/Ihnen helfen? Möchtest du eine
Orange? Kannst du mir bitte eine Orange geben?
Ich möchte
eine Tasse Tee. Kannst du mir, bitte ein Stück Torte
geben? Vielen Dank. Danke.
Употреба неодређеног члана у номинативу и
акузативу.
Употреба модалних глагола у презенту
(möchten, können).
(Интер)културни садржаjи:
правила учтиве комуникациjе.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање кратких и jедноставних устаљених
израза коjима се
честита празник, рођендан; реаговање на
упућену честитку и упућивање кратких
пригодних честитки.
Садржаjи
Zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtsag
viel Glück, zum Geburtstag, liebe
Lina, zum Geburtstag Viel Glück ...

3

4

7

Ich gratuliere dir. Danke
Frohe Weihnachten! Alles Gute zu ...!
Употреба личних заменица у номинативу,
дативу и акузативу.
(Интер)културни садржаjи:
Наjзначаjниjи празници и начин
обележавања/прославе и
честитања; пригодне песме и игре.

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И
ПОЈАВА

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА,
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА

Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање краћих jедноставних описа живих
бића, предмета и места
у коjима се поjављуjу информациjе о спољном
изгледу, поjавним облицима,
димензиjама и осталим наjjедноставниjим
карактеристикама;
давање кратких усмених описа живих бића,
предмета и места.

3

4

7

3

3

6

Садржаjи
Meine Tante ist schlank. Mein Onkel ist fleißig. Wie
ist dein Regenschirm? Er ist blau.
Peters Nase ist krumm.
Придев у предикативноj функциjи –
продуктивно
(Интер)културни садржаjи:
Дечjе песме и приче одговараjућег садржаjа.
Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање исказа у вези са потребама, осетима,

oсећањима;
саопштавање своjих потреба, осета и осећања и
(емпатично) реаговање на туђа.
Садржаjи
Ich bin durstig. Ich habe (keinen) Hunger/Durst.
Mir ist kalt/warm. Ich bin müde/glücklich.
Möchtest du schlafen? Möchtest du etwas Wasser
trinken?
(Интер)културни садржаjи:
мимика и гестикулациjа; употреба емотикона.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
У ПРОСТОРУ

Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање кратких текстова с jедноставним
исказима за изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања и реаговање
на њих; усмено исказивање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања.
3

Садржаjи
Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias Katze.
Mein Hund ist nicht da. Hast du einen
Kugelschreiber? Ich brauche einen
Regenschirm.
Употреба присвоjних чланова. Употреба
посесивног генитива – рецептивнo.
(Интер)културни садржаjи:
Породица, приjатељи, кућни љубимци,

4

7

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА/
НЕДОПАДАЊА

играчке.
Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање кратких текстова с jедноставним
исказима за изражавање
допадања/недопадања и реаговање на
њих; усмено исказивање
слагања/неслагања, допадања/недопадања
Садржаjи
Ich mag Eis. Magst du es auch? Ich liebe meine
Familie und meine Freunde. Ich
schwimme gern.
Глаголи mögen, lieben...

4

10

14

31

41

72

(Интер)културни садржаjи:
интересовања, хобиjи, забава, храна и пиће.
Укупно

Глобални/ тематски план за VI РАЗРЕД - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72
Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број часова
Назив теме
Mein Zuhause
Das schmeckt gut
Meine Freizeit
Das sieht gut aus
Partys
Meine Stadt

Обрада

Остали
типови

Укупно

5
4
4
4
5
5

6
6
10
5
4
6

11
10
14
9
9
11

7.
Укупно

Ferien

3
30

5
42

8
72

Глобални/ тематски план за VII РАЗРЕД-ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72
Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Укупно

Број часова
Назив теме
Wie war´s in den Ferien?
Meine Pläne
Freundschaft
Bilder und Töne
Zusammenleben
Das gefällt mir
Mehr über mich

Обрада

Остали
типови

Укупно

4
5
5
3
4
3
3
27

5
5
9
5
7
5
9
45

9
10
14
11
9
8
12
72

Глобални/ тематски план за VIII РАЗРЕД- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 68
Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Укупно

Број часова
Назив теме
Fitness und Sport
Austausch
Unsere Feste
Berliner Luft
Welt und Umwelt
Reisen am Rhein
Abschiedsparty

Обрада

Остали
типови

Укупно

3
3
3
3
3
4
3
22

6
5
9
5
6
7
8
46

9
8
12
8
9
11
11
68

САДРЖАЈИ/ ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ ЗА ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД
1) Лични идентитет
2) Породица и уже друштвено окружење (приjатељи, комшиjе, наставници итд.)
3) Географске особености
4) Становање – форме, навике
5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине
6) Временско искуство и доживљаj времена (прошлост – садашњост – будућност)
7) Школа и школски живот
8) Млади – живот деце и омладине
9) Здравље и хигиjена
10) Емоциjе (љубав према породици, друговима)
11) Превозна средства
12) Временске прилике
13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне
песме)
14) Обичаjи и традициjа, фолклор, прославе (рођендани, празници)
15) Слободно време – забава, разонода, хобиjи
16) Исхрана и гастрономске навике
17) Путовања
18) Мода и облачење
19) Спорт
20) Вербална и невербална комуникациjа, конвенциjе понашања и опхођења
Напомена: Програм наставе немачког језика се реализује кроз садржаје у оквиру наведених тематских области у шестом, седмом и осмом
разреду. Наставним садржајима се ради на развоју четири основна језичка подручја: слушању и разумевању, усменом изражавању,
читању и писменом изражавању. Акценат је на разумевању и усменом изражавању. Годишњим планом рада се конкретизују садржаји за
сваки разред.
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Све активности у оквиру наставе усмерене су ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном
животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и
опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика.
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 као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним
условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем.

Граматички садржаји уводе се 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.
Између осталог, заступљен је и рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на
студиозни и истраживачки рад, самостално стицање нових знања и развијање креативности.
•

Технике/активности

Током часа се практикује динамично смењивање техника/активности које не трају дуже од 15 минута, уз примену разноврсних
наставних метода. Технике/активности оријентисане су на вежбе слушања, разумевања писаног језика, писменог изражавања и усменог
изражавања, али и различите мануелне активности, заjедничко прављење илустрованих и писаних материjала, као и игре примерене узрасту и
дидактичком захтеву.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ:
Наставник к о нти нуи ра но прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како
би перманентно унапређивао наставни процес и осигурао квалитет наставе. Процес праћења и вредновања почиње проценом нивоа
знања ученика на почетку школске године (путем иницијалног тестирања) како би наставници могли да планирају наставни процес
прилагођен индивидуалним потребама и могућностима.
Процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања реализује се формативним и сумативним оцењивањем. Док се
код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуаци ја,
језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) п рецизније
се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања).
Током наставе ученици се оспособљавају и за објективну самопроцену, као и објективну процену других. Оцењивање и вредновање су
саставни део процеса наставе и учења, и њима треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност
наставе. Оцењивање је увек: објективно; релевантно; разноврсно; прилагођено садржајиму, критеријумима и ученичким могућностима;
инструктивно; јавно; правично; редовно и благовремено; без дискриминације; уважава индивидиалност.
Сврха оцењивања је и јачање мотивације за напредовањем код ученика. Елементи који се вреднују су разноврсни и они доприносе
стварању свеопште слике о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних
за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање),
усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена
социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања ученицима су познати начини провере и оцењивања. Они су усаглашени са
техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују
постигнућа.
Формативно и сумативно оцењивање ученика биће вршено путем:
-

посматрања и праћења рада и активности на часу

-

усмених провера
задатака у радном делу уџбеника и радној свесци
тестова слушања
ученичких радова/ пројеката, паноа и презентација
вођења сопственог речника
домаћих задатака
писмених и контролних задатака

Корелација наставе подразумева повезивање наставног градива из сродних наставних предмета, обједињавања обраде наставног
градива сродне тематике, што је један од примарних предуслова трајности и применљивости стеченог знања. Средства за остварива ње овог
циља су сродни садржаји различитих предмета, који се повезују у једну целину. Овакав начин рада подстиче интелектуални, морални,
емоционални и духовни развој ученика, оспособљава их да појаве и догађаје у окружењу посматрају и доживе у међусобној условљености и
повезаности. Основни разлози за примену корелације у настави су:
- практична примена у којој се знања не селектују, већ се она преносе из једне дисциплине у другу и тако успешније решавају радни и
други задаци;
- поимање света у његовој целовитости сагледавањем животних појава из различитих углова, различитим методама и средствима;
- природа сазнајног процеса који није ограничен појединачном научном дисциплином него се одликује интегралношћу;
- спој рационалног и емоционалног, научног и уметничког у процесу учења.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
- Енглески језик
- Српски језик и књижевност
- Музичка култура
- Ликовна култура
- Грађанско васпитање
- Домаћинство
- Географија
- Информатика
Настава немачког језика усмерена је на развој међупредметних компетенција, и сходе и стандарде.
ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на осн ов ном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се
саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани.
ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких , јасно
контекстуализованих усмених исказа.
ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате ситуације, а исказана су спорим темпом и разговетно.
ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на непосредне личне потребе и
интересовања, породицу, блиско окружење.
ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико саговорници говоре довољно
разговетно и споро.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе.
ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС).
ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставна упутства, уколико укључују и визуелне елементе.
ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји,
сервисне информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и
препознатљивим начином графичког обликовања.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).
ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средстава приликом поздрављања, представљања,
добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу
саговорника.
ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни љубимци, место становања, школа,
хоби).
ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет.
ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе и ствари из свог непосредног
окружења или везане за лична искуства.
ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, предметима у нечијем поседу)
и одговара на слична питања саговорника.
ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква питања саговорнику.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.
ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног интереса (нпр. списак за куповину).
ДСТ.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима.
ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже).

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама.
МЕДИЈАЦИЈА
ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката,
транспарената, јеловника...).
ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.
ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито
упитну).
ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.
ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара
језичких средстава.
ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.
ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.
ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне
податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.
ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација
циљних култура за које показује интересовање.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на сре дњ е м нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме.
ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе.
ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима.
ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.
ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, непосредном друштвеном окружењу, природној
средини.
ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања.
ДСТ.2.1.7. Разуме основни смисао кратких телевизијских емисија (или других аудио-визуелних записа) о познатим темама, с предвидљивим
информацијама, уколико се говори споро и разговетно.

ДСТ.2.1.8. Разуме појединачне речи, једноставне фразе и предвидљиве конструкције у модерној музици.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)
ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба апарата, правило
игре), праћена визуелним елементима.
ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим информативним текстовима (новинске вести, брошуре,
проспекти, кратке репортаже, кратки прилози на друштвеним мрежама), с блиском тематиком и предвидљивим порукама.
ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и интересовањима.
ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова прилагођених узрасту и интересовањима.
ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике.
ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично
значење.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.
ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико реченица у
смислену целину.
ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу.
ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности.
ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица,
другови) и одговара на слична питања саговорника.
ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.
ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама.
ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.
ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или преноси детаљнија обавештења и податке личне природе.
ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима и познаницима
да би изразио захвалност, извињење и слично.
ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне кохезивне
елементе.
МЕДИЈАЦИЈА
ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
опште информативне природе.
ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.

ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.
ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од трећег лица (назив улице, број линије у
градском саобраћају, цену).
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација,
дужина).
ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних правописних правила.
ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.
ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и
потреба.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.).
ДСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/ неприкладно у контексту циљних култура.
ДСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.
ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.
ДСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи страни језик.
ДСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.
ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује
интересовање.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на нап ре дном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и интересовања.
ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним
темпом.
ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације праћене визуелним
елементима.
ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или других аудио визуелних записа) о блиским
темама, као и тему и основу поруку кратких телевизијских репортажа и документарних филмова помажући се визуелним информацијама.
ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова модерне музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима.

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима.
ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима различитих врста и
разноврсне тематике, примерене узрасту.
ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и
интересовањима.
ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других форми из области књижевности за младе.
ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима модерне музике.
ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, претходне и планиране активности и догађаје.
ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама,
уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања саговорника.
ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин
износи и образлаже своје ставове и мишљење.
ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима).
ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве.
ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или одслушан), делимично користећи и
језичка средства која се у њему појављују.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким
средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.
ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима приватног и
школског живота.
ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности.
ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.
ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) текст, у извесној мери користећи и језичка
средства која се у њему појављују.
МЕДИЈАЦИЈА
ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и
интересовањима.
ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова
(новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.
ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и
познатим темама.

ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама гласова, уз поштовање
акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију.
ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна
правописна правила.
ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине
творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.
ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата
постојање разлика.
ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика;
примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).
ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.
ДСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању.
ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.
ДСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.
ДСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама
екосистема.
ДСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.
ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи
у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.
(ИЗВОР: ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК ("Сл. гласник РС", бр.
78/2017))

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ИСТОРИЈУ
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ЗОСОВ
Циљеви основног образовања и васпитања ИСТОРИЈА
Члан 21.
Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према
насиљу;
3) 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 ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са 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 осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности;
14) развијање компентенција 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 н ационалне 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.

Предмет: Историја
Разред: V
Фонд: 36 часова
Циљ: учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне
за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културноисторијском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
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2.
3.
4.
5.

О

У

3

1

Праисторија

2

Стари исток

3

Античка Грчка
Антички Рим

П

Укупно

4
1

3

2

1

6

6

2

1

1

10

6

3

1

1

11

2

2

4

36

Стари век-систематизација
Укупно

С

19

9

4

* О-обрада; у -утврђивање; п-провера знања; с-систематизација

Компетенц
ије

Назив теме / садржај

Опште
међупредм
етне
компетенц
ије
разликује основне временске
одреднице (годину, деценију,
век, миленијум, еру);
− лоцира одређену временску
одредницу на временској
ленти;
− разликује начине рачунања
времена у прошлости и
садашњости;
− именује периоде прошлости и
историјске периоде и наведе
граничне догађаје;
− разврста историјске изворе
према њиховој основној
подели;
− повеже врсте историјских извора
са установама у којима се чувају
(архив, музеј, библиотека);
− веронаука: моћи да објасни да је
рођење Христово догађај који
дели историју на стару и нову еру

ИС.1.1.1. именује и
разликује основне
временске одреднице
ИС.1.1.2. именује
историјске периоде и зна
редослед историјских
периода ИС.1.1.3. зна
поделу на праисторију и
историју ИС.1.1.4. уме да
одреди којем веку
припадају важне године
из прошлости
ИС.1.1.5. уме да одреди
којем историјском
периоду припадају важне
године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје
значење основних
појмова из историје
цивилизације

Основи проучавања
прошлости
(1о+1у+1п+1с=4)
Осн овн и сад рж
аји

- Компетенција за учење
- Рад са подацима и информацијама
-Комуникација

−

Кључни појмови
садржаја

Стандарди

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

Историјски извори, хронологија, историја, век,
деценија, миленијум, ера, архив, музеј

Предметни исходи

Начини и поступци
остваривања програма
(Дидактичко- методичко
упутство)

Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: илустрација,
шема, графикона, ППТ
Посета локалном музеју и
културно-историјским
споменицима, историјском
архиву,евентуално
виртуелна посета музеју,
локалитету...
Увођење ученика у главне
појмове историје као науке:
ера, датум, век, деценија,
миленијум,
прво теоријски, а потом и
практично, применом на
примерима, а потом и
самостално давање примера
од стране ученика
Вежбање рачунања
времена и препознавања
врсте ист.извора на датим
примерима
Коришћење ДАТИН-ог
е -уџбеника: тестови,
видео записи са
питањима, ППТ и др.

Начин
провере
остваренос
ти исхода

Иницијално
тестирање
Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуац
ија и
евалуација
на крају
месеца и
током
појединих
часова
Домаћи
задатак
Писана
проверавежба

Праисторија
(1о+1у+1п+1с=4)
Осн овн и сад рж
аји
Основне одлике
праисторије (начин
живота људи,
проналасци). Подела
праисторије (камено,
метално доба).
П рош ирен и сад рж
аји
Најважнији
праисторијски
локалитети у Европи и
Србији (Ласко, Алтамира,
Лепенски Вир, Винча...)

праисторија, ватра, точак, друштво, оруђе, оружје

ИС.1.1.2. именује
историјске периоде и зна
редослед историјских
периода ИС.1.1.3. зна
поделу на праисторију и
историју ИС.1.1.6.
препознаје значење
основних појмова из
историје цивилизације
ИС.1.1.7. именује
најважније појаве из
националне историје
ИС.1.1.8. именује
најважније појаве из
опште историје
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми историјске
карте у којој је наведена
легенда

Компетенција за учење
Рад са подацима и информацијама
Естетичка компетенција Комуникација

− наведе главне проналаске и
опише њихов утицај на начин
живота људи у праисторији;
− разликује основне одлике
каменог и металног доба;
− музичко: искаже своје
мишљење о значају и улози
музике у животу човека
− географија: помоћу карте
повеже климатске услове са
распрострањеношћу живог
света на земљи
− ликовно: искаже своје мишљење
о томе зашто људи стварају
уметност
− веронаука: моћи да преприча
библијску причу о Постању и
доживи је као дело љубави
Божије

Користити методе/технике и
облике рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду:
анализа слика са
праисторијских локалитета,
ППТ, видео материјали
Обезбеђивање корелације
са сродним предметима:
географија, ликовноскулптуре Лепенског вира и
Винче, музичко васпитањебубњеви, верска наставапостанак човека, грађанско
васпитање- подела друштва
по својини...
Стално коришћење
историјске карте и
историјског атласа
Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: карикатура,
илустрација, табела, ППТ,
питања
Посета локалном музеју и
културно-историјским
споменицима, историјском
архиву или видео материјал
Коришћење е-уџбеника и
др.

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуац
ија и
евалуација
на крају
месеца и
током
појединих
часова
Домаћи
задатак
Писана
провера
КартаВинча,
Лепенски вир,
места
постанка
првобитних
људи

Стари исток
(2о+1у+1п+1с=5)
Осн овн и сад рж аји
Појам Старог истока –
географске одлике,
најзначајније
цивилизације
(Месопотамија, Египат,
Јудеја, Феникија).
Друштвени односи
(робовласничко и
теократско друштво) и
државно уређење
(монархија –
царства/краљевства) у
цивилизацијама
Старог истока. Основне
одлике привреде и
свакодневни живот –
обичаји, занимања,
култура исхране и
становања.
Култура и историјско
наслеђе народа Старог
истока –
религија (монотеизам
и политеизам), писмо,
књижевност,
уметност, наука,
цивилизацијске
тековине
(математика,
архитектура,
календар, иригациони
систем, саобраћајна
средства, медицина,
закони...).
П рош ирен и сад рж
аји
Специфичности

Стари век, држава, друштво, монотеизам, политеизам, писмо, Јудазам, писмо,
алфабет, роб, Стари исток, Стари завет

ИС.1.1.4. уме да одреди
ком веку припадају важне
године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје
значење основних
појмова из историје
цивилизације ИС.1.1.8.
именује најважније
појаве из опште
историје ИС.1.1.9. зна
на ком
простору су се одиграле
најважније појаве и
догађаји из националне и
опште историје ИС.1.2.1.
препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају
и личности је
реч
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми историјске
карте у којој је наведена
легенда
ИС.2.2.1. уме да закључи о
ком догађају, феномену и
личности је реч на основу
садржаја карактеристичних
писаних историјских извора
ИС.2.2.2. уме да закључи

Компетенција за учење
Рад са подацима и информацијама
Естетичка компетенција
Комуникација

− лоцира на историјској карти
најважније цивилизације и
државе Старог истока;
− користећи историјску карту,
доведе у везу особине рељефа и
климе са настанком цивилизација
Старог истока;
− одреди место припадника
друштвене групе на графичком
приказу хијерархије заједнице;
− пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева
на Старом истоку;
− наведе најважније одлике
државног уређења
цивилизација Старог истока;
− идентификује основна обележја и
значај религије у цивилизацијама
Старог истока;
− разликује врсте писама
цивилизација Старог истока;
− илуструје примерима важност
утицаја привредних, научних и
културних достигнућа народа
Старог истока на савремени
свет;
− користи основне историјске
појмове
− српски: проналази експлицитно и
имплицитно садржане
информације у једноставном
књижевном и некњижевном тексту
− географија: повеже географска
знања о свету са историјским
развојем људског друштва и
научно-технолошким прогресом
− ликовно: искаже своје мишљење о
томе како је развој цивилизације
утицао на развој уметности
− веронаука: моћи да наведе

Формативно
Припремање наставника за
, свакодневно
часове, водећи рачуна
оцењивање
о особеностима одељења
усмених
Користити разноврсне
одговора
технике/методе и облике
ученика
рада
Самоевалуац
Обезбеђивање
ија на крају
корелације са сродним
месеца и
предметима: географијатоком
Мала Азија, Нил, Тигар,
појединих
Еуфрат, ликовно (писма,
часова Домаћи
пирамиде) и музичко
задатак
васпитање, верска наставаПисана
политеизам, грађанско
провераваспитање- однос владара и
вежба
поданика...
Карта –
Коришћење историјских
појмови везани
текстова и њихова анализа
за Стари
(Хамурабијев законик,
исток
Херодот- подизање
Индивидуалн и
пирамида,
рад - мини
опис Вавилона, Библијске
приче о Мојсију, Давиду и истраживањ
е-митови о
Соломону...)
постанку
Стално коришћење
света и
историјске карте и
Вавилонској
историјског атласа
кули, приче о
Комбиновање различитих
Соломону,
врста дидактичког
Давиду,
материјала: карикатура,
Мојсију
илустрација (пирамиде,
хијероглифи, клинасто,
алфабет, слик различитих
друштвених група), шеме
друштвене лествице,
питања, ППТ, видео- записа
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија, ради израде
паноа, кратких записа,
кратких излагања

−

Античка Грчка
(5о+3у+2п+1с=11)
Појам античке Грчке –
географске одлике.
Најстарији период грчке
историје (Критска и
Микенска
цивилизација).
Грчки митови (појам,
примери) и хомерски
епови.
Колонизација и
основне одлике
привреде.
Полиси – Спарта и
Атина (појам полиса,
структура друштва,
државно уређење).
Грчко-персијски
ратови.
Пелопонески рат –
узроци и последице.
Култура и свакодневни
живот (религија,
олимпијске игре,
митологија, уметност,
наука, обичаји,
занимања).
Хеленистичко доба и
његова култура.
Историјско
наслеђе
(институције, закони,
књижевност, позориште,
филозофија,
демократија, медицина,
уметност, архитектура,
беседништво,
Олимпијске игре).
П рош ирен и сад рж
аји
Пелопонески рат (ток

Демокреатија, ОИ, мит, Илијада, Грчко-персијски ратови, позориште, филозофија, држава,
Атина, хеленистичка култура

ИС.1.1.4. уме да одреди
ком веку припадају важне
године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје
значење основних
појмова из историје
цивилизације ИС.1.1.8.
именује најважније
појаве из опште
историје ИС.1.1.9. зна
на ком
простору су се одиграле
најважније појаве и
догађаји из националне и
опште историје
ИС 1.1.10. уме да наведе
узроке и последице
најважнијих појава из
прошлости
ИС.1.2.1. препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају
и личности је
реч
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми историјске
карте у којој је наведена
легенда
ИС.2.1.1. уме да повеже
личност и историјски
феномен са
одговарајућом

Компетенција за учење
Рад са подацима и информацијама
Естетичка компетенција Дигитална
компетенција

− визуелне и текстуалне
информације повеже са
одговарајућим историјским
периодом или цивилизацијом;
− опише особености природних
услова и географског положаја
античке Грчке;
− лоцира на историјској карти
најважније цивилизације и
државе античке Грчке;
− приказује друштвену структуру и
државно уређење грчких полиса
на примеру Спарте и Атине;
− пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева у
античкој Грчкој,
− идентификује узроке и
последице Грчко-персијских
ратова и Пелопонеског рата;
− истражи основна обележја и
значај религије старих Грка;
− разликује легенде и митове од
историјских чињеница;
− наведе значај и последице
освајања Александра Великог;
− илуструје примерима важност
утицаја привредних, научних и
културних достигнућа античке
Грчке и хеленистичког доба на
савремени свет;
− користећи дату информацију
или ленту времена, смести
историјску појаву, догађај и
личност из историје античке
Грчке и хеленизма у
одговарајући миленијум, век
или деценију;
− израчуна временску удаљеност
између појединих догађаја;
− користи основне историјске
појмове;

Припремање наставника за
часове, водећи рачуна
о особеностима одељења
Користити разноврсне
технике/методе и облике
рада
Обезбеђивање
корелације са сродним
предметима: географија
(Атина, Спарта, Персија,
Александрија) ликовно
(архитектура, стилови) и
музичко васпитање, верска
настава- политеизам,
грађанско васпитањедемократија, српски
(позориште, трагедија,
комедија)... Коришћење
историјских текстова и
њихова анализа (ХомерИлијада, Херодот-Грчкоперсијски ратови, битка на
Термопилском кланцу, опис
битака Александра
Македонског, Аријан)
Стално коришћење
историјске карте и
историјског атласа
Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: карикатура,
илустрација (Бацач диска,
стубови,митски прикази
на вазама), шеме
друштвене лествице,
питања, ППТ, видеозаписа
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија, ради израде
паноа, кратких записа,
кратких излагања

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика,
сумирање
постигнућа
усменог
ангажовања
крајем
децембра
Самоевалуац
ија током
појединих
часова Домаћи
задатак
Писана
провера
Картапојмови из
Старе Грчке
Индивидуалн и
рад: панои,
ППТ - мини
истраживањ
е: митови,
личности.
догађаји

Антички Рим
(7о+3у+1п+1с=12)
Осн овн и сад рж аји
Појам античког Рима
– географске одлике и
периодизација.
Оснивање Рима (легенда
о Ромулу и Рему).
Структура друштва и
уређење Римске
републике.
Ширење Римске
државе (освајања и
провинције,
привреда).
Рим у доба царства –
принципат и доминат.
Култура и
свакодневни живот
(религија, уметност,
наука, обичаји,
занимања).
Хришћанство – појава и
ширење.
Пад Западног римског
царства (почетак Велике
сеобе народа, подела
царства и пад Западног
царства). Историјско
наслеђе (абецеда,
календар, медицина,
уметност, архитектура,
путеви, водовод,
канализација, терме,
римски бројеви,
хришћанство, римско
наслеђе на
територији Србије).
П рош ирен и сад рж
аји

Република, хришћанство, Исус Христ, Библија, Рим, римско наслеђе на тлу Србије,
Константин Велики, римско наслеђе, робовласништво

ИС.1.1.4. уме да одреди
ком веку припадају важне
године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје
значење основних
појмова из историје
цивилизације ИС.1.1.7.
именује најважније
појаве из националне
историје ИС.1.1.8.
именује најважније
појаве из опште
историје ИС.1.1.9. зна
на ком
простору су се одиграле
најважније појаве и
догађаји из националне и
опште историје
ИС 1.1.10. уме да наведе
узроке и последице
најважнијих појава из
прошлости
ИС.1.2.1. препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају
и личности је
реч
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми историјске
карте у којој је наведена
легенда
ИС.2.1.1. уме да повеже

Компетенција за учење
са подацима и информацијама
Естетичка компетенција
Дигитална компетенција

− израчуна временску удаљеност
између појединих догађаја;
− користи основне историјске
појмове;
− лоцира на историјској карти
простор настанка и ширења
Римске државе;
− наведе основне разлике између
античке римске републике и
царства;
− разликује узроке од последица
најзначајнијих догађаја у историји
античког Рима;
− истражи основна обележја и
значај религије античког Рима;
− илуструје примерима важност
утицаја привредних, научних и
културних достигнућа античког
Рима на савремени свет;
− пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева у
античком Риму;
− наведе најзначајније последице
настанка и ширења хришћанства;
− лоцира на карти најважније
римске локалитете на
територији Србије;
− користећи дату информацију
или ленту времена, смести
историјску појаву, догађај и
личност из историје античког
Рима у одговарајући миленијум,
век или деценију
− ликовно: искаже своје мишљење о
томе како је развој цивилизације
утицао на развој уметности
− српски: вреднује поступке ликова и
аргументовано износи ставове
проналази експлицитно и
имплицитно садржане

Припремање наставника за
часове, водећи рачуна
о особеностима одељења и
предзнањима ученика
Користити разноврсне
технике/методе и облике
рада
Обезбеђивање корелације
са сродним предметима:
географија (Рим,
Средоземно море,
Балканско полуострворимске провинције, градови:
Ниш, Београд, Сремска
Митровица, Гамзиград),
ликовно (тријумфална
капија, палате, амфитеатар),
верска настава-развој
хришћанства, грађанско
васпитање (права робова,
државно уређење)...
Осмишљавање додатног
материјала из историје
Коришћење историјских
текстова (Постанак Рима,
Пунски ратови, Галски
ратови...) и њихова анализа
Стално коришћење
историјске карте и
историјског атласа
Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: карикатура,
илустрација, шеме-мапе ума
из уџбеника, табеле, ППТ,
видео записи и др.
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија... Коришћење
е-уџбеника Израђује
помоћна

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика,
сумирање
постигнућа
усменог
ангажовања
крајем маја
Самоевалуац
ија током
појединих
часова Домаћи
задатак
Писана
провера
Картапровера
градива из
Старог Рима
Индивидуалн и
рад- панои,
мини
предавања

ИС.1.1.4. уме да одреди
ком веку припадају важне
године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје
значење основних
појмова из историје
цивилизације ИС.1.1.7.
именује најважније
појаве из националне
историје ИС.1.1.8.
именује најважније
појаве из опште
историје ИС.1.1.9. зна
на ком
простору су се одиграле
најважније појаве и
догађаји из националне и
опште историје ИС.1.2.1.
препознаје на
основу карактеристичних
историјских извора
(текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој
историјској појави, догађају
и личности је реч
ИС.1.2.3. препознаје
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми слике
ИС.1.2.4. уме да прочита
једноставне и
карактеристичне
историјске информације
дате у форми историјске
карте у којој је наведена
легенда
ИС.2.1.1. уме да повеже
личност и историјски
феномен са одговарајућом
временском

Систематизација
Историјска карта,
личности, догађаји... (2
с)

Рад са подацима и информацијама

− визуелне и текстуалне
информације повеже са
одговарајућим историјским
периодом или цивилизацијом;
− користећи дату информацију
или ленту времена, смести
историјску појаву, догађај и
личност у одговарајући
миленијум, век и деценију;
− израчуна временску удаљеност
између догађаја;
− лоцира одређену временску
одредницу на временској
ленти;
− лоцира на историјској карти
најважније цивилизације и
државе Старог века;
− у излагању историјске нарације
користи основне научне појмове;
− уочи значај проналазака из
најстарије прошлости људског
друштва (ватра, точак, писмо);

Коришћење разноврсних
техника сумирања
градива: ленте времена,
табеле
Проверавање знања
историјско-географских
појмова, кроз испитивање
на карти
Коришћење е уџбеника и

Карта провера
градива из
целокупне
историје 5
разредаПрегледање
свески
Израда
ленти
времена
Самоевалуац
ија и
евалуација
Провера

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем
Корелација: настава историје у петом разреду реализује се у корелацији са српским језиком, са ликовном културом, математиком, ТИО. Годишњим планом
се прецизира начин оставривања кореалције са овим предметима.

Предмет: Историја
Разред: VI
Фонд: 72 часова
Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културноисторијском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
Глобални план:
РЕДНИ БРОЈ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

НАСТАВНА ТЕМА

БРОЈ ЧАСОВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ,
БРОЈ ЧАСОВА БРОЈ ЧАСОВА УТВРЂИВАЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ
ПО ТЕМИ
ЗА ОБРАДУ

Уводни час са обнављањем
градива из петог разреда

1

/

1

1

Увод у историју ср.века

3

2

1

2

Западна Европа и Средоземље
(V-XII века)
15

7

8

3

Срби и словенски народи у
раном средњем веку

13

6

7

11

6

5

Европа у позном средњем веку
4
5

Срби и њихово окружење у
позном ср. веку

18

9

9

6

4

6

Српске земље и њихово
окружење у доба османлијских 10
освајања
Годишња систематизација

1

/

1

6 тема

72

36

36

УКУПНО

Назив теме

Редни број

Компетенције

Увод
(1о+1у=2)

1.

Кључни појмови

Опште
међупредметне
компетенције

Средњи век
Повеља
Житије
Минијатура
Феудализам
Хришћанство

- Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијам а
-Комуникација

Предметни исходи

Стандарди

- Користећи дату
информацију или
ленту времена,
смешта историјску
појаву, догађај
и личност у
одговарајући
миленијум, век и
деценију;
• израчунава временску
удаљеност између
догађаја;
• у излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове;

И С. 1. 1. 1. имен у је и
разлику је осн овн е
времен ске од ред ниц е
И С. 1. 1. 2. имен у је
ист оријске период е и
зн а ред ослед
ист оријских период а
И С. 1. 1. 6. препозн аје
зн ач ење осн овн их
појмова из ист орије
ци вилизаци је

Начини и поступци
остваривања програма
(Дидактичко-методичко
упутство)
Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ Виртуелна
посета музеју, локалитету...
Увођење ученика у
главне појмове средњег
века прво теоријски, а
потом и практично,
применом на примерима
Самоевалуација и
евалуација

Начин
провере
остваренос
ти исхода

Форматив
но,
свакодневн о
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Домаћи
задатак
Самоевалу
ација и
евалуација
на крају
месеца и
током
појединих
часова

Европа и Средоземље у раном средњем веку
(7о+5у+1с+1п=14)

2.

Велика сеоба
народа
Пад Западног
римског
царства
Карло Велики
Јустинијан
Мухамед Раскол
хришћанске
цркве Феудално
друштво
Феудалац Кмет
Источно римско
царство Цариград
Ислам

- Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијам а
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

*Опише повезаност
појединца и заједнице;
*користећи дату
информацију или
ленту времена, смешта
историјску појаву,
догађај
и личност у
одговарајући
миленијум, век и
деценију;
*прикупи информације из
различитих, њему
доступних извора
(визуелних, материјалних
и наративних), везаних за
одређену тему;
*на основу визуелних и
садржинских обележја,
повезује одабране изворе
информација са
одговарајућим историјским
периодом; - пронађе
информације из датог
историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику.
*израчуна временску
удаљеност између
појединих догађаја;
*користи основне
историјске појмове;
*ликовно: искаже своје
мишљење о томе зашто
је уметничко наслеђе
важно
*српски: вреднује

И С. 1. 1. 6. препозн аје
зн ач ење осн овн их
појмова из ист орије
ци вилизаци је
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их , слик овн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 4. у ме д а прочит а
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми ист оријске
карт е у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 1. 2. 7. зн а д а ист е
ист оријске појаве могу
различ ит о д а се т у мач е
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 4. препозн аје д а
пост оји повезан ост
појава из прош лост и са

Комбиновање различитих
врста дидактичког материјала:
илустрација, шема, графикона,
ППТ
Вежбање на историјској карти
Коришћење веб алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др. Анализа
историјских извора: из
уџбеника и других
Израда ППТ, паноа,
табела, кратка предавања
од стране ученика
Самоевалуација и
евалуација
Поређење кметова и
робова, Франачке и
Византије, православне и
католичке цркве Корелација
са веронауком, географијом,
ликовним

Форматив но,
свакодневн о
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Рад на
текстугрупни рад
Индивидуа
лни рад- есеј
Самоевалу
ација и
евалуација на
крају месеца
и током
појединих
часова
Домаћи
задатак
Писана
провера
Карта

Срби и њихово окружење у раном средњем веку
(5о+4у+1с+1п=11)

3.

Подела
Словена Јужни
Словени Срби
Властимировић и
Војислављевић и
Вукановићи
Простор
ранофеудалне
Србије
Мисија Ћирила и
Методија
Глагољица
Ћирилица
Мирослављево
јеванђеље

-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијам а
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове;
- на датом примеру
препознаје узрок и
последице историјског
догађаја;
• упоређујући
историјске и географске
карте датог простора,
уочава утицај рељефа и
климатских чинилаца на
настанак цивилизација;
- прикупи информације
из различитих, њему
доступних извора
(визуелних,
материјалних и
наративних), везаних за
одређену тему;
- на основу визуелних и
садржинских обележја,
повезује одабране
изворе информација са
одговарајућим
историјским периодом;
- пронађе информације
из датог историјског
извора и резултате
прикаже у усменом или
писаном облику.

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н
авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 4. у ме д а прочит
а
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми ист оријске
карт е у којој је н авед ен
а
лег ен д а
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж
е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне, рег ион алн е
и свет ске ист орије

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора
Израда ППТ, паноа,
кратка предавања од
стране ученика
Самоевалуација и
евалуација Повезивање
са савременошћу
Корелација са
веронауком, српским,
ликовним

Форматив
но,
свакодневн о
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалу
ација и
евалуација
на крају
месеца и
током
појединих
часова
Домаћи
задатакРадна свеска
Писана
провера
Карта

Крсташки
ратови
Јерусалим
Цариград
Венеција
Универзитети
Културне зоне
Витез Династија
Свакодневни
живот
Цркве

Европа у позном средњем веку
(5о+3у+1с=9)

4.

Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијам а
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

-Користећи дату
информацију или ленту
времена, уме да
смести историјску
појаву, догађај и
личност у одговарајући
миленијум, век и
деценију;
-у излагању историјске
нарације користи
основне научне
појмове;
- на датом примеру
препознаје узрок и
последице историјског
догађаја;
-прикупи
информације из
различитих, њему
доступних извора
(визуелних,
материјалних и
наративних), везаних за
одређену тему;
• на основу визуелних и
садржинских обележја,
повезује одабране
изворе информација са
одговарајућим
историјским периодом;
• у усменом исказу
ређа временске
секвенце исправним
редоследом;
• разликује легедне и
митове од историјске
реалности;
• пронађе информације
из датог историјског
извора и резултате
прикаже у

И С. 1. 1. 6. препозн аје
зн ач ење осн овн их
појмова из ист орије
ци вилизаци је
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн
е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н
авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 3. препозн аје
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми слике
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж
е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 4. препозн аје д а
пост оји повезан ост
појава из прош лост и са
појавама из сад аш њост и
И С. 2. 2. 4. у ме д а од
ред и
у гао глед ања н а
ист оријску појаву
(поб едн ика или
поб еђ ен ог) н а осн ову
поређ ења д ва ист оријска
извора који говоре о
ист ом ист оријском
д огађ ају, ф ен омен у

Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: илустрација,
шема, графикона, ППТ
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб-алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских
извора
Израда ППТ, паноа,
кратка предавања од
стране ученика
Самоевалуација и
евалуација
Поређење култура
Корелација са
грађанским и
веронауком

Форматив
но,
свакодневн о
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалу
ација и
евалуација
на крају
месеца и
током
појединих
часова
Презентац
ије ученика,
панои
Домаћи
задатак
Писана
провера
Карта

Немањићи
Краљевство
Царство
Аутокефалност
српске цркве
Стефан
Немања Свети Сава
Стефан Душан
Урош Нејаки
Студеница,
Хиландар, Жича,
Грачаница Душанов
законик Простор
средњовековне
српске државе
Односи са
суседима Житија
Фреске
Иконе Света
гора

Срби и њихово окружење у позном средњем веку
(9о+8у+1с+1п=19)

5.

-Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијам а
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- На основу
садржинских обележја,
повезује одабране
изворе информација са
одговарајућим
историјским периодом;
• у усменом исказу ређа
временске секвенце
исправним редоследом;
-у излагању историјске
нарације користи
основне научне појмове;
• разликује легедне и
митове од историјске
реалности;
• пронађе
информације из датог
историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику.
• разликује легенде и
митове од историјске
реалности;
• пронађе
информације из датог
историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику.
*користећи дату
информацију или ленту
времена, смести
историјску појаву,
догађај и личност у
одговарајући
миленијум, век или
деценију;
*израчуна временску

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
догађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их , сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 3. препозн аје
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми слике
И С. 1. 2. 4. у ме д а прочит а
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми ист оријске
карт е у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне, рег ион алн е
и свет ске ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме

Комбиновање различитих
врста дидактичког материјала:
илустрација, шема, графикона,
ППТ
Вежбање на историјској карти
Коришћење веб-алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др. Анализа
историјских извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација Повезивање са
савременошћу Корелација
су другим предметима:
српски, ликовно,
веронаука, географија

Форматив но,
свакодневн о
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалу
ација и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Домаћи
задатак
Писана
провера
Карта

Мрњавчевићи
Лазаревићи
Бранковићи
Београд
Смедерево Маричка
битка Косовска битка
Битка код Ангоре
Турци Османлије
Мурат
Мехмед Освајач
Босна
Зета
Стећци

Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских освајања
(6о+5у+1с+1п=13)

6.

- Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијам а
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција
-Сарадња

- На основу
садржинских обележја,
повезује одабране
изворе информација са
одговарајућим
историјским периодом;
• у усменом исказу ређа
временске секвенце
исправним редоследом;
-у излагању историјске
нарације користи
основне научне појмове;
• разликује легедне и
митове од историјске
реалности;
• пронађе
информације из датог
историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику.
• разликује легенде и
митове од историјске
реалности;
• пронађе
информације из датог
историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику.
*користећи дату
информацију или ленту
времена, смести
историјску појаву,
догађај и личност у
одговарајући
миленијум, век или
деценију;
*израчуна временску

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед
е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их , сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 4. у ме д а прочит а
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми ист оријске
карт е у којој ј е н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне, рег ион алн е
и свет ске ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
ф ен омен а у н аци он алн ој
ист орији
И С. 3. 1. 1. у ме д а

Комбиновање различитих
врста дидактичког материјала:
илустрација, шема, графикона,
ППТ
Вежбање на историјској карти
Коришћење веб-алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др. Анализа
историјских извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација
Локална историја
(Алтомановићи)
Корелација са другим
предметима: српски,
веронаука, географија

Форматив но,
свакодневн о
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалу
ација и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Домаћи
задатак
Провера- цео
час Карта

Уводни и завршни часови (иницијално тестирање, закључивање оцена...) (2п+2с=4)

Часови
систематизације
(иницијално
тестирање,
закључивање оцена)

-Рад с подацима
и информацијама

- Користећи дату
информацију или
ленту времена, смести
историјску појаву,
догађај
и личност у
одговарајући
миленијум, век и
деценију;
• израчуна временску
удаљеност између
догађаја;
• у излагању историјске
нарације користи
основне научне појмове;
• уочи значај
проналазака из најстарије
прошлости људског
друштва (ватра, точак,
писмо);
• користи главне
елементе историјске
карте;

И С. 1. 1. 6. препозн аје
зн ач ење осн овн их
појмова из ист орије
ци вилизаци је
И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 3. 1. 1. у ме д а
примен и зн ање из
ист оријске хрон ологи је
(у ме преци зн о д а
од ред и којој д ец енији и
веку , ист оријском
период у п рип ад а
од ређ ен а годин а,
лич н ост и ист оријски
ф ен омен )

Иницијални и завршни
тест
Демонстрација знања на карти
Израда ленти времена, мапа
ума, табела

Иницијално
тестирање
Картапровера
градива из
целокупне
историје 6
разреда
Прегледањ е
свески и
Радних свески

Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја

Провера остварености остварености исхода

процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и вредновање научених
поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; уметничко
изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака.

Степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току
савладавања програма предмета;

Шта пратимо

Критеријуми оцењивања
ученик који остварује веома значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности
самостално испуњавања
захтеве који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и
већину захтева са напредног нивоа посебних
стандарда постигнућа, односно захтева који су
одређени индивидуалним образовним планом и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену одличан (5);

ученик који остварује значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности,
самостално, испуњавања захтеве који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и
део захтева са напредног нивоа посебних
стандарда
постигнућа
уз
мању
помоћ
наставника, односно захтева који су одређени
индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену врло добар (4);

Поступак
- Формативно
оцењивање:
Свакодневно бележење
активности ученика на
часу у свеску
евиденције наставника

Инструменти оцењивања
Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања +5
Ко не зна одговор Учесталост јављања и распоред
јављања по месецима

Време
Свакодневно
бележење
током године

Свеобухватност одговора
Хронолошка прецизност
Сналажење на карти
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива

По потреби,
бар једном у
полугодишту

-Редовност доношења
домаћег
-Ученици воде
евиденцију

За три не доношења домаћег -1 у
свеску, а након опомене и у
дневник
За редовно доношење домаћег
задатка-5

Свакодневно
током године
праћење/
пресек стања
за тромесечје
(16 часова)

Прегледање свески

Уредност
Све забележено са часова

На крају
наставне
године
Након сваке
теме

- Усмено одговарање

ученик који остварује напредак у савладавању
програма предмета и у потпуности, самостално
испуњавања захтеве који су утврђени на
основном и већи део на средњем нивоу - Писане провере
посебних стандарда постигнућа, односно
захтева који су одређени индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним

Бодовање:
40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5

Пресек стања
по
тромесечју

одговоран однос према раду, постављеним задацима, и
исказано интересовање и мотивацију за учење и
напредовање. активно учествовање у настави, сарадњу са
другима

Ангажовање ученика у настави.

стандардима постигнућа, добија оцену добар
(3);

- Групни рад
(посматрање
наставника, излагање
група, процена осталих
ученика)

ученик који остварује минималан напредак у
савладавању програма предмета и испуњавања
уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у
већем делу основног нивоа постигнућа, односно
захтеве који су одређени индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним
стандардима постигнућа и, добија оцену
довољан (2);

- Рад у пару
(посматрање
наставника, излагање
парова, процена
осталих ученика)

веома висок степен ангажовања ученика (5)

Вођење евиденције од
стране наставника о:

висок степен ангажовања ученика (4)
уз ангажовање ученика (3)
ангажовање ученика (2)

-Сналажење на карти

-Јављању на часовима
(учесталост и активност
по месецима)
-Успешности у групном
раду, раду у пару
(ангажовање, продукти)
-Учешћу на
такмичењима
-Посета културноисторијским
институцијама и
догађајима
-Несебичном пружању
помоћи другим
ученицима
-Израда паноа, ППТ,
различитих врста
излагања

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви
имају задато забележено у
свескама...)
Степен знања свих чланова групе
Квалитативно и квантитативно
процењивање резултата рада
група (пано, табела...)
Прва три пара која ураде добијају
+5

По потреби

За показаних 5 појмова -5 за 1
минут
За 4 -4
3-3
2-2
1-1
-Све што је рађено на часу налази
се у свескама и уредно је
написано
-Учесталост јављања и активност
по месецима
-Учествује, помаже другима,
израђује самостално или у
сарадњи са другима продукте
рада
-Број и квалитет добровољног
учешћа у разним наставним и
ваннаставним активностима
(такмичења, израда паноа,
кратко предавање, вођење квиза,
израда асоцијација...)
-Спреман је да помогне другима
-Иницијатива и квалитет
продукта

На крају
школске
године

По потреби

-Пресек
стања по
тромесечјима

Предмет: Историја
Разред: VII
Фонд: 72 часова
Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културноисторијском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
Глобални план:

Ред
ни
број
тем
е

Назив
теме

БРОЈ
БРОЈ
ЧАСОВА ЧАСОВА
ПО
ЗА
ТЕМИ ОБРАДУ

РЕДНИ БРОЈ
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

НАСТАВНА ТЕМА

1

УСПОН ЕВРОПЕ

13

7

6

2

СРПСКИ НАРОД ОД XVI ДО XVIII
ВЕКА

15

9

6

3

СВЕТ У XVIII И XIX ВЕКУ

19

11

8

4

СРБИЈА И БАЛКАН У XIX ВЕКУ

18

10

8

5

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ, НАРОД И
СУСЕДИ

7

4

3

УКУПНО

5

72

41

31

Кључни појмови
садржаја

Компетенције
Опште
међупредметне
компетенције

Предметни исходи

БРОЈ ЧАСОВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ,
УТВРЂИВАЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ

Стандарди

Начини и поступци
остваривања
програма
(Дидактичкометодичко упутство)

Начин
провере
оствареност
и исхода

Успон Европе
( Европа од краја XV до краја XVIII века)
(6о+4у+1с+1п=12)

1.

Личности:
Колумбо, Васко
де Гама, Магелан,
Гутенберг, Лутер,
Макијавели Да
Винчи,
Микеланђело
Апсолутна
монархија:
Хабзбург,
Османовић
Протестантизам
Хуманизам и
ренесанса Велика
географска
открића
Мануфактура

Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- Користећи дату
информацију или
ленту времена,
смешта историјску
појаву, догађај
и личност у
одговарајући
миленијум, век и
деценију;
• у излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове;
- у усменом исказу
ређа временске
секвенце исправним
редоследом;
- уочава на историјској
карти приказ
различитих
историјских појава и
промена;
- анализирајући
дате примере,
уочава утицај
научно-технолошког
развоја на промене
у друштвеним и
привредним
односима и
природном
окружењу;

И С. 1. 1. 2. имен у је
ист оријске период е и зн а
ред ослед ист оријских
период а
И С. 1. 1. 6. препозн аје
зн ач ење осн овн их
појмова из ист орије
ци вилизаци је
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и
опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед
е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском од ред н иц ом
и ист оријским период ом
И С. 3. 1. 1. у ме д а примен
и
зн ање из ист оријске
хрон ологи је (у ме
преци зн о д а од ред и
којој
д ец ен ији и веку ,
ист оријском период у
припад а од ређ ен а
год ин а, лич н ост и
ист оријски ф ен омен )
И С. 3. 1. 2. у ме д а објасн и
спец иф ич н ост и важн их
ист оријских појмова и д а
их примен и у
од говарајућ ем
ист оријском кон т екст у

Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ
Виртуелна посета
музеју, локалитету...
Увођење ученика у
главне појмове новог
века
Вежбање на историјској
карти Коришћење БИГЗовог е -уџбеника:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских
извора
Израда ППТ, паноа,
кратка предавања од
стране ученика
Самоевалуација и
евалуација Корелација:
географија, веронаука
Упућивање ученика
на коришћење
додатне литературе

Формативн
о,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Домаћи
задатакРадна
свеска
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца
и током
појединих
часова
Писана
провера
Карта

Српски народ под страном влашћу од XVI до краја XVIII века)
(8о+7у+1с+1п=17)

2.

Личности:
Сулејман
Величанствени,
Арсеније III
Чарнојевић,
Арсеније IV
Јовановић, Мехмед
паша Соколовић,
цар Леополд,
Марија
Терезија Османско
царство Хајдуци,
ускоци Сеобе Срба
Привилегије цара
Леополда Војна
крајина Велики
бечки рат
Фрушка гора
Сремски
Карловци

-Компетенција за
учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- У излагању историјске
нарације користи
основне научне појмове;
- опише повезаност
појединца и заједнице;
- пронађе
информације из датог
историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику.
- самостално или у групи,
прикупи информације о
конкретном историјском
догађају, појави или
личности и прикаже
резултате истраживања;
• одреди, на графичком
приказу, место
припадника друштвене
групе у хијерархији дате
заједнице;
-разликује легенде
и митове од
историјске
реалности

И С. 1. 1. 5. у ме д а од ред и
ком ист оријском период у
припад ају важн е год ин е
из прош лост и
И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е и
опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т е кст у алн их , сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је реч
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском од ред н иц ом
и ист оријским период ом
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне, рег ион алн е
и свет ске ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
ф ен омен а у н аци он алн ој
ист орији
И С. 3. 1. 3. зн а спец ифичн е
д ет аљ е из н аци он алне и
опш т е ист орије
И С. 3. 1. 4. разу ме н а који
н ач ин су повезан е појаве
из н аци он алн е,
рег ион алн е, опш т е

Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: илустрација,
шема, графикона, ППТ,
филма "Опсада Беча"
Вежбање на историјској
карти Коришћење БИГЗовог е -уџбеника: тестови,
видео записи са питањима,
ППТ и др.
Анализа историјских
извора: из уџбеника и
других
Израда ППТ, паноа,
табела, кратка предавања
од стране ученика
Самоевалуација и
евалуација
Поређење хајдука,
ускока
Корелација: српски,
географија, веронаука
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе

Формативн о,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Рад на
текстугрупни рад
Индивидуал ни
рад-есеј
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Домаћи
задатакРадна
свеска
Писана
провера
Карта

Доба револуција
(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)
(8о+6у+1с +1п=16)

3.

Прва индустријска
револуција
Личности:
Робеспјер,
Наполеон, Џорџ
Вашингтон, Абрахам
Линколн, Ото фон
Бизмарк Политичке
револуције
Устав
Парламентарна
монархија
Република
Декларација права
човека и грађанина
Пруска
Русија Битке:
Трафалгар, Бородин,
Ватерло Бечки конгрес
Света алијанса
Источно питање

- Сарадња
- Одговорно
учешће у
демократском
друштву
-Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција
-Одговоран однос
према околини

- У излагању историјске
нарације користи
основне научне појмове;
- на датом примеру
препознаје узрок и
последице историјског
догађаја;
• опише повезаност
појединца и заједнице;
• прикупи
информације из
различитих, њему
доступних извора
(визуелних,
материјалних и
наративних), везаних
за одређену тему;
• на основу визуелних
и садржинских
обележја, повезује
одабране изворе
информација са
одговарајућим
историјским периодом;
- пронађе информације
из датог историјског
извора и резултате
прикаже у усменом или
писаном облику.

И С. 1. 1. 6. препозн аје
зн ач ење осн овн их
појмова из ист орије
ци вилизаци је
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е и
опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их , сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је реч
И С. 1. 2. 7. зн а д а ист е
ист оријске појаве могу
различ ит о д а се т у мач е
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском од ред н иц ом
и ист оријским период ом
И С. 2. 1. 4. пре позн аје д а
пост оји повезан ост појава
из прош лост и са појавама
из сад аш њост и
И С. 2. 1. 6. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
прекрет н иц а из опш те
ист орије
И С. 2. 2. 4. у ме д а од ред и
у гао глед ања н а
ист оријску појаву
(поб едн ика или

Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: илустрација,
шема, графикона, ППТ
Вежбање на историјској
карти Коришћење БИГЗовог е -уџбеника: тестови,
видео записи са питањима,
ППТ и др.
Анализа историјских
извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација Поређење
циљева и резултата
револуција Корелација
грађанско, географија
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе

Формативн о,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Домаћи
задатак- Радна
свеска
Писана
провера
Карта

4.

Личности:
В.С.Караџић,
Карађорђе,
Милош
Обреновић, прота
Матеја Ненадовић,
Димитрије Давидовић
Први српски
устанак
Други српски
устанак
Аутономија
Сретењски устав

Нововековне српске државе Србија и Црна Гора
(до међународног признања 1878.године)
(10о+7у+1с+1п=19)

Велика источна
криза
Берлински
конгрес
Незавнисност
Начертаније
Обреновићи
Карађорђевићи
Битке: Иванковац,
Мишар, Делиград,
Чегар, Љубић
Ћеле кула Орашац,
Таково Црна Гора
Петровићи

- Сарадња
-Компетенција за
учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

-Користећи дату
информацију или ленту
времена, уме да смести
историјску појаву,
догађај и личност у
одговарајући
миленијум, век и
деценију;
-ређа временске
секвенце у усменом
исказу исправним
редоследом
-у излагању историјске
нарације користи
основне
научне појмове;
- на датом примеру
препознаје узрок и
последице историјског
догађаја;
-прикупи
информације из
различитих, њему
доступних извора
(визуелних,
материјалних и
наративних), везаних
за одређену тему;
• на основу
визуелних и
садржинских обележја,
повезује одабране
изворе информација са
одговарајућим
историјским периодом;
• у усменом исказу
ређа временске
секвенце исправним
редоследом;

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е и
опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т е кст у алн их , сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је реч
И С. 1. 2. 4. у ме д а прочит а
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми ист оријске
карт е у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском од ред н иц ом
и ист оријским период ом
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне, рег ион алн е
и свет ске ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
ф ен омен а у н аци он алн ој
ист орији
И С. 3. 1. 2. у ме д а објасн и
спец иф ич н ост и важн их
ист оријских појмова и д а
их примен и у

Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: илустрација,
шема, графикона, ППТ,
филм-одломци
"Кнежевина Србија"
Вежбање на историјској
карти Коришћење веб
алата: тестови, видео
записи са питањима, ППТ
и др.
Анализа историјских
извора
Израда ППТ, паноа,
кратка предавања од
стране ученика
Самоевалуација и
евалуација
Поређење циљева и
резултата српских
револуција, Обреновића и
Карађорђевића Корелација
са: српским, географијом,
веронауком Упућивање
ученика
на коришћење додатне
литературе

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Презентаци је
ученика, панои
Домаћи
задатак- Радна
свеска
Писана
провера
Карта

Српски народ под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века
(2о+1у+1с=4)

5.

Личности: Мића
Љубибратић,
Лука Вукаловић,
прота Стеван
Димитријевић
Отварање
конзулата
Богословије у
Призрену Борба
за ослобођење
Приштина,
Призрен

Компетенција за
учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- На основу
садржинских обележја,
повезује одабране
изворе информација са
одговарајућим
историјским периодом;
• у усменом исказу
ређа временске
секвенце исправним
редоследом;
-у излагању историјске
нарације користи
основне научне појмове;
• разликује легедне
и митове од
историјске
реалности;
• пронађе информације
из датог историјског
извора и резултате
прикаже у усменом или
писаном облику.
• пронађе
информације из датог
историјског извора и
резултате прикаже у
усменом или писаном
облику.

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е и
опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а н авед е
у зроке и пос лед иц е
н ајважн ији х појава из
прош лост и
И С. 1. 2. 4. у ме д а прочит а
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске ин ф ормације
д ат е у ф орми ист оријске
карт е у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне, рег ион алн е
и свет ске ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
ф ен омен а у н аци он алн ој
ист орији
И С. 3. 1. 2. у ме д а објасн и
спец иф ич н ост и важн их
ист оријских појмова и д а
их примен и у
од говарајућ ем
ист оријском кон т екст у
И С. 3. 1. 4. разу ме н а који
н ач ин су повезан е појаве
из н аци он алн е,
рег ион алн е, опш т е
ист орије

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ Вежбање
на историјској карти
Коришћење веб алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских
извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација
Поређење положаја
Срба у ослобођеној
Србији и неослобођеним
крајевима

Формативн
о, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Домаћи
задатак- Радна
свеска
Карта

Уводни и завршни часови (иницијално тестирање, закључивање оцена...)
(2п+2с=4)

Све до сада
урађено

- Компетенција
за учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- Користећи дату
информацију или
ленту времена, смести
историјску појаву,
догађај и личност у
одговарајући
миленијум, век и
деценију;
• израчуна временску
удаљеност између
догађаја;
• у излагању историјске
нарације користи
основне научне појмове;
• користи главне
елементе историјске
карте;

И С. 1. 1. 1. имен у је и
разлику је осн овн е
времен ске од ред ниц е
И С. 1. 1. 2. имен у је
ист оријске период е и зн а
ред ослед ист оријских
период а
И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском од ред н иц ом
и ист оријским пер иод ом
И С. 3. 1. 1. у ме д а примен и
зн ање из ист оријске
хрон ологи је (у ме
преци зн о д а од ред и којој
д ец ен ији и веку ,
ист оријском период у
припад а од ређ ен а
год ин а, лич н ост и
ист оријски ф ен омен )

Иницијални и
завршни тест
Демонстрација знања на
карти
Израда ленти времена,
мапа ума, табела

Иницијално
тестирање
Карта- провера
градива из
целокупне
историје 7
разреда
Прегледање
свески и
Радних свески

Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, као и надареним ученицима
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода)

процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и вредновање научених
поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; уметничко изражавање;
вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака.

Степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току
савладавања програма предмета;

Шта пратимо

Критеријуми оцењивања
ученик који остварује веома значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности
самостално испуњавања
захтеве који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и
већину захтева са напредног нивоа посебних
стандарда постигнућа, односно захтева који су
одређени индивидуалним образовним планом и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену одличан (5);

Поступак
- Формативно
оцењивање:
Свакодневно бележење
активности ученика на
часу у свеску
евиденције наставника

Инструменти оцењивања
Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања +5
Ко не зна одговор Учесталост јављања и распоред
јављања по месецима

Време
Свакодневно
бележење
током године

Свеобухватност одговора
Хронолошка прецизност
Сналажење на карти
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива

По потреби,
бар једном у
полугодишту

За три недоношења домаћег -1 у
свеску, а након опомене и у
дневник

Свакодневно
током године
праћење/
пресек стања
за тромесечје
(16 часова)

Уредност
Све забележено са часова

На крају
наставне
године
Након сваке
теме

Пресек стања
по
трромесечју

-Комисија ученика и
наставница

ученик који остварује значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности,
самостално, испуњавања захтеве који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и
део захтева са напредног нивоа посебних
стандарда
постигнућа
уз
мању
помоћ
наставника, односно захтева који су одређени
индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену врло добар (4);

- Усмено одговарање

-Редовност доношења
домаћег
-Ученици воде
евиденцију

Прегледање свески
ученик који остварује напредак у савладавању
програма предмета и у потпуности, самостално
испуњавања захтеве који су утврђени на
основном и већи део на средњем нивоу
посебних стандарда постигнућа, односно - Писане провере
захтева који су одређени индивидуалним Ученици дају

Бодовање:
40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5

образовним
планом
и
прилагођеним
стандардима постигнућа, добија оцену добар
(3);

самопроцену оцене

- Групни рад
(посматрање
наставника, излагање
група, процена осталих
ученика)

одговоран однос према раду,
постављеним задацима, и исказано
интересовање и мотивацију за учење и
напредовање. активно учествовање у
настави сарадњу са другима

Ангажовање ученика у настави.

ученик који остварује минималан напредак у
савладавању програма предмета и испуњавања
уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у
већем делу основног нивоа постигнућа, односно
захтеве који су одређени индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним
стандардима постигнућа и, добија оцену
довољан (2);

- Рад у пару
(посматрање
наставника, излагање
парова, процена
осталих ученика)
-Сналажење на карти

веома висок степен ангажовања ученика (5)

Вођење евиденције од
стране наставника о:

висок степен ангажовања ученика (4)

-Јављању на часовима
(учесталост и активност
по месецима)
-Успешности у групном
раду, раду у пару
(ангажовање, продукти)
-Учешћу на
такмичењима
-Посета културноисторијским
институцијама и
догађајима

уз ангажовање ученика (3)
ангажовање ученика (2)

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви
имају задато забележено у
свескама...)
Степен знања свих чланова групе
Квалитативно и квантитативно
процењивање резултата рада
група (пано, табела...)
Прва три пара која ураде добијају
+5

По потреби

За показаних 5 појмова -5 за 1
минут
За 4 -4
3-3
2-2
1-1
-Све што је рађено на часу налази
се у свескама и уредно је
написано
-Учесталост јављања и активност
по месецима
-Учествује, помаже другима,
израђује самостално или у
сарадњи са другима продукте
рада
-Број и квалитет добровољног
учешћа у разним наставним и
ваннаставним активностима
(такмичења, израда паноа,
кратко предавање, вођење квиза,
израда асоцијација...)

На крају
школске
године

По потреби

-Пресек
стања по
тромесечјима

-Hece6w-IHOM npyma1-bY
noMonl1 APYri1M
y4eHI1U,11Ma
-lt13paAa naHoa, nnT,
pa31111411TI1X BpCTa
113Jlara1-ba

-CnpeMaH je Aa noMorHe APYri1Ma
-111H11U,11jaTI1Ba 11 KBaJli1TeT
npOAYKTa

Предмет: Историја
Разред: VIII
Фонд: 72 часова
Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културноисторијском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
Глобални план:
Р.БР.НАСТАВ
НЕ ТЕМЕ

НАСТАВНА ТЕМА

Назив
теме

обрада

Обнаваљање, утврђивање,
систематизација

1.

Свет у другој половини 19. и почетком 20.века

5

4

1

2.

Срби од Берлинског конгреса до Првог светског рата

11

5

3+2+1

3.

Први светски рат и револуције у Русији и Европи

6

3

1+1+1

4.

Србија и Ц. Гора у Првом светском рату

5

2

1+1+1

5.

Свет између Првог и Другог светског рата

7

3

2+1+1

6.

Југословенска краљевина

6

3

1+1+1

7.

Други светски рат

6

3

1+1+1

8.

Југославија у рату 1941-45.

10

4

3+2+1

9.

Свет после Другог светског рата

4

2

1+1

10.

Југославија после Другог светског рата

8

2

2+2+2

68

30

17+10+11

УКУПНО
Ред
ни
број
тем
е

Укупно
часова

Кључни појмови
садржаја

5
Компетенције
Опште
међупредметне
компетенције

Предметни исходи

Стандарди

Начини и поступци
остваривања
програма
(Дидактичкометодичко упутство)

Начин
провере
оствареност
и исхода

1.

Свет у другој половини XIX и почетком XX века
(3о+3у+1п=7)

Друга
индустријска
револуција
Војно-политички
савези
Источно питање
Идеологије Тесла
Пупин
Проналасци

Компетенција за
учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- Користећи дату
информацију или
ленту времена, смешта
историјску појаву,
догађај
и личност у
одговарајући
миленијум, век и
деценију;
• у излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове;
*у усменом исказу
ређа временске
секвенце исправним
редоследом;
*уочава на историјској
карти приказ
различитих историјских
појава и промена;
*анализирајући дате
примере, уочава утицај
научно- технолошког
развоја на промене у
друштвеним и
привредним односима
и природном окружењу;
-идентификује на
конкретним
примерима, утицај
идеја на историјске
процесе

И С. 1. 1. 2. имен у је
ист оријске период е и
зн а ред ослед
ист оријских период а
И С. 1. 1. 6. препозн аје
зн ач ење осн овн их
појмова из ист орије
ци вилизаци је
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 3. 1. 1. у ме д а
примен и зн ање из
ист оријске хрон ологи је
(у ме преци зн о д а
од ред и којој д ец енији и
веку , ист оријском
период у припад а
од ређ ен а годин а,
лич н ост и ист оријски
ф ен ом ен )
И С. 3. 1. 2. у ме д а објасн и
спец иф ич н ост и важн их
ист оријских појмова и
д а их примен и у
од говарајућ ем
ист оријском кон т екст у

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ
Виртуелна посета музеју,
локалитету... Увођење
ученика у главне појмове
савременог доба
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб-алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора
Самоевалуација и
евалуација Корелација:
географија, веронаука

Формативн
о, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Домаћи
задатак- Радна
свеска
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Писана
провера Карта

ја, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата
(8о+4у+1с+1п=14)

2.

Милан и
Александар
Обреновић
Петар II
Карађорђевић
Никола Петровић
Берлински
конгрес
Мајски преврат
Анексиона криза
Царински рат
Балкански
ратови
Краљевина
Србија Устав
Политичке
партије
Никола Пашић
Јован Ристић

-Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове;
-Уочава улогу
књижевних и
уметничких дела у
изградњи националног
идентитета
-идентификује на
конкретним
примерима, утицај
идеја на историјске
процесе
- пронађе информације
из датог историјског
извора и резултате
прикаже у усменом или
писаном облику.
- самостално или у
групи, прикупи
информације о
конкретном
историјском догађају,
појави или личности и
прикаже резултате
истраживања;

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову
каракт е рист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их ,
сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне,
рег ион алн е и свет ске
ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
ф ен омен а у
н аци он алн ој ист орији
И С. 3. 1. 3. зн а
спец иф ич н е д ет аље из
н аци он алне и опш т е
ист орије
И С. 3. 1. 4. разу ме н а који

Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: илустрација,
шема, графикона, ППТ,
филма "Опсада Беча"
Вежбање на
историјској карти
Коришћење веб-алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора:
из уџбеника и других
Израда ППТ, паноа,
табела, кратка предавања
од стране ученика
Самоевалуација и
евалуација
Поређење политичких
програма
Корелација: српски,
географија, ликовно,
музичко
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе

Формативн о,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Рад на
текстугрупни рад
Индивидуал ни
рад-есеј
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Домаћи
задатакРадна
свеска
Писана
провера
Карта

3.

Први светски рат и револуције у Русији и Европи
(3о+2у=5)

Велики рат
Узрок
Повод
Последице
Фронтови
Оружја
Антанта
Централне силе
Октобарска
револуција Марна,
Верден, Сома
Пропаганда
Владимир Иљич
Лењин
Николај II Романов
Париска мировна
конференција

- Сарадња
- Одговорно
учешће у
демократском
друштву
-Компетенција за
учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове;
- у усменом исказу
ређа временске
секвенце исправним
редоследом
- препознаје
пропаганду и
идеолошку позицију
у историјском
извору и формулише
став који се
супротставља
манипулацији и
стереотипима
- пронађе информације
из датог историјског
извора и резултате
прикаже у усменом или
писаном облику.
- Уочава историјске
промене поређењем
карте савременог
света са историјским
картама других епоха

И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову
каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их ,
сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 7. зн а д а ист е
ист оријске појаве могу
различ ит о д а се т у мач е
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 6. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
прекрет н иц а из опш те
ист орије
И С. 2. 2. 4. у ме д а од ред
и
у гао глед ања н а
ист оријску појаву
(поб едн ика или
поб еђ ен ог) н а осн ову
поређ ења д ва
ист оријска извора који

Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб-алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских
извора:писаних и сликовних
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација
Поређење циљева и
резултата револуција
Корелација грађанско,
географија
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе

Формативн о,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова Домаћи
задатак- Радна
свеска
Писана
провера
Карта

4.

Живојин Мишић
Степа Степановић
Александар
Карађорђевић
Радомир Путник
Сарајевски атентат
Ултиматум
Церска битка
Колубарска битка
Балкански фронт
Солунски фронт
Повлачење преко
Албаније
Кајмакчалан
Мојковац Плава

Србија и Црна Гора у Првом светском рату
(3о+2у+1п=6)

гробница Крф
Зејтинлик

- Сарадња
-Компетенција за
учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- Користећи дату
информацију или
ленту времена,
смешта
историјску појаву,
догађај и личност у
одговарајући период
- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове
- У усменом
исказу ређа
временске
секвенце
исправним
редоследом
- Самостално
планира
истраживање
одређеног
историјског
догађаја или
појаве
-У својој околини
разликује споменике
различитих епоха
-Објашњава,
узрок, повод и
последице
Великог рата

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову
каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их ,
сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 4. у ме д а
проч ит а једн ост авн е и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми ист оријске карт е
у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен ом ен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне,
рег ион алн е и свет ске
ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е

Комбиновање различитих
врста дидактичког
материјала: илустрација,
шема, графикона, ППТ,
филм- одломци "Србија у
Великом рату" Вежбање на
историјској карти
Коришћење веб-алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација Корелација са:
српским, географијом
Упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе
Породична, локална
историја: истраживање Мој
предак у Првом светском
рату

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Презентаци је
ученика, панои
Домаћи
задатак- Радна
свеска
Писана
провера
Карта

Свет између Првог и Другог светског рата
(3о+2у+1с=6)

5.

Вудро Вилсон
Стаљин
Хитлер
Мусолини
Велика
економска криза
Друштво народа
Тоталитарне
идеологије Фашизам
Нацизам
Социјализам
Шпански грађански
рат Минхенски
споразум
Филм Пропаганда
Култ личности
Џез Пеницилин
Пикасо
Дали

Компетенција за
учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове
- У усменом
исказу ређа
временске
секвенце
исправним
редоследом
- На датим
примерима , налази
кључне сличности и
разлике и упоређује
историјске појаве
-самостално дефинише
узроке и последице
датих историјских
догађаја
- препознаје
пропаганду и
идеолошку позицију
у историјском
извору и формулише
став који се
супротставља
манипулацији и
стереотипима
-Уочава историјске
промене поређењем
политичке карте
савременог света са
историјском картом из
других епоха

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а ком
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 4. у ме д а
проч ит а је дн ост авн е и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми ист оријске карт е
у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне,
рег ион алн е и свет ске
ист орије
И С. 2. 1. 5. зн а и разу ме
у зроке и пос лед иц е
важ н их ист оријских
ф ен омен а у
н аци он алн ој ист орији
И С. 3. 1. 2. у ме д а објасн и
спец иф ич н ост и важн их
ист оријских појмова и
д а их примен и у
од говарајућ ем
ист оријском кон т екст у
И С. 3. 1. 4. ра зу ме н а који
н ач ин су повезан е
појаве из н аци он алн е,
рег ион алн е, опш т е
ист орије

Формативн
Комбиновање
о, свакодневно
различитих врста
оцењивање
дидактичког материјала:
усмених
илустрација, шема,
одговора
графикона, ППТ, филмови
ученика
Чарлија Чаплина, о вођама,
Самоевалуа
XX век
ција и
Вежбање на историјској
карти Коришћење веб алата: евалуација на
тестови, видео записи са
крају месеца и
питањима, ППТ и др.
током
Анализа историјских извора
појединих
Израда ППТ, паноа, кратка
часова Домаћи
предавања од стране
задатак- Радна
ученика Самоевалуација и
свеска
евалуација Корелација са
Карта
географијом, грађанским,
ликовно, музичко

Александар
Карађорђевић
Краљевина СХС
Краљевина
Југославија
Видовдански устав
Шестојануарска
диктатура
Марсејски атентат
Милан
Стојадиновић
Кнез Павле
Карађорђевић

Југословенска краљевина
(4о+2у+1с=7)

6.

- Компетенција
за учење
- Рад са подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове
- У усменом
исказу ређа
временске
секвенце
исправним
редоследом
-самостално дефинише
узроке и последице
датих историјских
догађаја
- препознаје
пропаганду и
идеолошку
позицију у
историјском
извору
-Вреднује у етичком
смислу одређене
историјске појаве и
догађаје
- Уочава на
историјској карти
приказ различитих
историјских појава и
промена

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 1. 1. 9. зн а н а којем
прост ору су се од иг рале
н ајважн ије појаве и
д огађ аји из н аци он алн е
и опш т е ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 3. 1. 1. у ме д а
примен и зн ање из
ист оријске хрон ологи је
(у ме преци зн о д а
од ред и којој д ец енији и
веку , ист оријском
период у припад а
од ређ ен а годин а,
лич н ост и ист оријски
ф ен омен )

Комбиновање
различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ, филм о
Марсејском атентату
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација Корелација са
географијом, грађанским,
ликовно, музичко, српски
језик

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Презентаци је
ученика, панои
Домаћи
задатак- Радна
свеска
Писана
провера
Карта

Антифашистичка
коалиција
Силе осовине
Стаљинград
Москва
Лењинград
Нормандија
Курск
Велика тројица
Пропаганда Узрок
Последице
Конференције
Атомска бомба
Холокауст Геноцид
Концентрациони
логори

Други светски рат-тотални рат
(30+2у=5)

7.

- Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција
-Сарадња

-У усменом исказу
рађа временске
секвенце исправним
редоследом
- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове
-Уочава на
историјској карти
приказ различитих
историјских појава и
промена
-Вреднује у етичком
смислу одређене
историјске појаве и
догађаје
- Препознаје
пропаганду и
идеолошку позицију
у историјском
извору и формулише
став који се
супротставља
манипулацији и
стереотипима
-Уочава историјске
промене поређењем
карте савременог
света са историјским
картама других епоха
-Самостално
планира
истраживање
одређеног

И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
ИС 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову
каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их ,
сликовн их ,
мат еријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 2. препозн аје
разлику између
т екст у алн ог ист оријског
извора и д ру ги х
т екст ова позн ат их
у ч енику , који говоре о
ист им ист оријским
појавама
И С. 1. 2. 3. препозн аје
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми слике
И С. 1. 2. 4. у ме д а
проч ит а једн ост авн е и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми ист оријске карт е
у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском

Комбиновање различитих
Формативно
врста дидактичког
, свакодневно
материјала: илустрација,
оцењивање
усмених
шема, графикона, ППТ,
одговора
филмови о биткама
Другог светског рата, XX
ученика
век
Самоевалуа
ција и
Вежбање на историјској
карти Коришћење веб алата: евалуација на
крају месеца и
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
током
Анализа историјских извора
појединих
Израда ППТ, паноа, кратка
часова
предавања од стране
Презентаци је
ученика Самоевалуација и
ученика, панои
евалуација Корелација са
Домаћи
географијом, грађанским,
задатак- Радна
ликовно, српски, музичко
свеска
Карта

Југославија у Другом светском рату
(4о+2у+1п=7)

8.

Мартовске
демонстрације
Априлски рат
Подела
Југославије
НДХ Геноцид
над Србима,
Јеврејима и
Ромима
Јасеновац ЈВуО
НОВЈ
Драгољуб Дража
Михаиловић Јосип
Броз Тито Ужичка
република Стрељање
у Крагујевцу АВНОЈ
Милан Недић
Сајмиште

- Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција
-Сарадња
-Одговорно
учешће у
демократском
друштву

-У усменом исказу
рађа временске
секвенце исправним
редоследом
-На датом примеру
препознаје узроке и
последице историјског
догађаја
- У својој околини
разликује споменике
различитих епоха
-Вреднује у етичком
смислу одређене
историјске појаве и
догађаје
- У излагању
историјске нарације
користи основне
научне појмове
- Уочава на
историјској карти
приказ различитих
историјских појава и
промена
-Идентификује, на
конкретним
примерима, утицај
идеја на
историјске
процесе
-Самостално планира
истраживање
одређеног историјског
догађаја или појаве и
резултате

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову
каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их ,
сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 2. препозн аје
разлику између
т екст у алн ог ист оријског
извора и д ру ги х
т екст ова позн ат их
у ч енику , који говоре о
ист им ист оријским
појавама
И С. 1. 2. 3. препозн аје
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми слике
И С. 1. 2. 4. у ме д а
проч ит а једн ост авн е и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми ист оријске карт е
у којој је н авед ен а
лег ен д а
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском

Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација Корелација са
географијом, грађанским,
ликовно, српски, музичко

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Презентаци је
ученика, панои
Домаћи
задатак- Радна
свеска
Карта

Свет после Другог светског рата
(2о+1у=3)

9.

Војно-политички
савези
Хладни рат
Антиколонијалн и
покрети Несврстани
Трећа индустријска
револуција Корејски
рат Вијетнам
Кубанска криза Пад
Берлинског зида
Махатма Ганди
Михаил Горбачов
Тероризам
Еколошки
проблеми

- Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција
-Одговоран
однос према
околини
-Одговорно
учешће у
демократском
друштву

-Уочава историјске
промене поређењем
карте савременог
света са историјским
картама других епоха
-Вреднује у етичком
смислу одређене
историјске појаве и
догађаје
-Пореди изворе о
истој историјској
појави или догађају,
анализира позицију
аутора и различита
тумачења
-У савременим
институцијама и
друштвеним
појавама препознаје њихови
историјску подлогу
-Уочава на
историјској карти
приказ различитих
историјских појава и
промена

И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову
каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их ,
сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 3. препозн аје
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми слике
И С. 1. 2. 7. зн а д а ист е
ист оријске појаве могу
различ ит о д а се т у мач е
И С. 1. 2. 8. препозн аје
различ ит а т у мач ења
ист е ист оријске појаве
н а јед н ост авн им
примерима
И С. 2. 1. 3. препозн аје д а
пост оји повезан ост
рег ион алн е и свет ске
ист орије
И С. 2. 1. 4. препозн аје д а
пост оји повезан ост
појава из прош лост и са
појавама из
сад аш њост и
И С. 3. 1. 6. у ме д а
закљ у ч и заш т о је д ош ло
д о од ређ ен их
ист оријских д огађ аја и
које су пос лед иц е
важ н их ист оријских
д еш авања

Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација Корелација са
географијом, грађанским,
ликовно, српски, музичко

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Презентаци је
ученика, панои
Домаћи
задатак- Радна
свеска
Писана
провера
Карта

Јосип Броз Тито
Диктатура СФРЈ
Распад
Југославије Узрок
Последице Култ
личности
Једнопартијски
систем
Вишепартијски
систем
Бомбардовање
Србије Дејтонски
споразум
Самоуправљање
Транзиција

Југославија после Другог светског рата
(3о+2у=5)

10.

Компетенција за
учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција
-Одговорно
учешће у
демократском
друштву

-Самостално
дефинише узроке и
последице
датих историјских
догађаја
-Препознаје
пропаганду и
идеолошку
позицију у
историјском
извору
-Прикупља
информације из
различитих њему
доступних извора
везаних за одређену
тему
-Вреднује у етичком
смислу одређене
историјске појаве и
догађаје
-Уочава на
историјској карти
приказ различитих
историјских појава и
промена
- Уочава улогу
књижевних и
уметничких дела у
изградњи
националног
идентитета

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С 1. 1. 10. у ме д а
н авед е у зроке и
послед иц е н ајважн ији х
појава из прош лост и
И С. 1. 2. 1. препозн аје н а
осн ову
каракт ерист ич н их
ист оријских извора
(т екст у алн их ,
сликовн их ,
мате ријалн их ) о којој
ист оријској појави,
д огађ ају и лич н ост и је
реч
И С. 1. 2. 2. препозн аје
разлику између
т екст у алн ог ист оријског
извора и д ру ги х
т екст ова позн ат их
у ч енику , који говоре о
ист им ист оријским
појавама
И С. 1. 2. 3. препозн аје
јед н ост авне и
каракт ерист ич н е
ист оријске
ин ф ормације д ат е у
ф орми слике
И С. 2. 1. 2. препозн аје д а
пост оји повезан ост
н аци он алне,
рег ион алн е и свет ске
ист орије
И С. 3. 2. 1. у ме д а изврш и
селекци ју ист оријских
извора
И С. 3. 2. 2. у ме д а
ан ализира и проце н и
релеван т н ост
ист оријског извора

Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
илустрација, шема,
графикона, ППТ
Вежбање на историјској
карти
Коришћење веб алата:
тестови, видео записи са
питањима, ППТ и др.
Анализа историјских извора
Израда ППТ, паноа, кратка
предавања од стране
ученика Самоевалуација и
евалуација Корелација са
географијом, грађанским,
ликовно, српски, музичко

Формативно
, свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
Самоевалуа
ција и
евалуација на
крају месеца и
током
појединих
часова
Презентаци је
ученика, панои
Домаћи
задатак- Радна
свеска
Писана
провера
Карта

Уводни и завршни часови (иницијално тестирање,
закључивање оцена...) (1п+2с=3)

Сви главни
појмови,
личности,
догађаји

Рад са
подацима и
информацијама

-користећи дату
информацију или
ленту времена ,
смести историјску
појаву, догађај и
личност у
одговарајући
миленијум, век,
деценију, период
- излагању историјске
нарације користи
основне научне
појмове
-користи главне
елементе историјске
карте

И С. 1. 1. 7. имен у је
н ајважн ије појаве из
н аци он алне ист орије
И С. 1. 1. 8. имен у је
н ајважн ије појаве из
опш т е ист орије
И С. 2. 1. 1. у ме д а повеж е
лич н ост и ист оријски
ф ен омен са
од говарајућ ом
времен ском
од ред ниц ом и
ист оријским период ом
И С. 3. 1. 1. у ме д а
примен и зн ање из
ист оријске хрон ологи је
(у ме преци зн о д а
од ред и кој ој д ец енији и
веку , ист оријском
период у припад а
од ређ ен а годин а,
лич н ост и ист оријски
ф ен омен )

Иницијални и завршни
тест
Демонстрација знања на
карти
Израда ленти времена, мапа
ума, табела

Иницијално
тестирање
Карта- провера
градива из
целокупне
историје 7
разреда
Прегледање
свески и
Радних свески

Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, као и надареним ученицима
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода)

процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и вредновање научених
поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; уметничко изражавање;
вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака.

Степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току
савладавања програма предмета;

Шта пратимо

Критеријуми оцењивања
ученик који остварује веома значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности
самостално испуњавања
захтеве који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и
већину захтева са напредног нивоа посебних
стандарда постигнућа, односно захтева који су
одређени индивидуалним образовним планом и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену одличан (5);

ученик који остварује значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности,
самостално, испуњавања захтеве који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и
део захтева са напредног нивоа посебних
стандарда
постигнућа
уз
мању
помоћ
наставника, односно захтева који су одређени
индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену врло добар (4);

Поступак
- Формативно
оцењивање:
Свакодневно бележење
активности ученика на
часу у свеску
евиденције наставника

- Усмено одговарање

-Редовност доношења
домаћег
-Ученици воде
евиденцију

Прегледање свески
ученик који остварује напредак у савладавању
програма предмета и у потпуности, самостално
испуњавања захтеве који су утврђени на
основном и већи део на средњем нивоу
посебних стандарда постигнућа, односно - Писане провере
захтева који су одређени индивидуалним Ученици дају
образовним
планом
и
прилагођеним самопроцену оцене
стандардима постигнућа, добија оцену добар

Инструменти оцењивања
Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања +5
Ко не зна одговор Учесталост јављања и распоред
јављања по месецима

Време
Свакодневно
бележење
током године

Свеобухватност одговора
Хронолошка прецизност
Сналажење на карти
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива

По потреби,
бар једном у
полугодишту

За три недоношења домаћег -1 у
свеску, а након опомене и у
дневник

Свакодневно
током године
праћење/
пресек стања
за тромесечје
(16 часова)

Уредност
Све забележено са часова

На крају
наставне
године
Након сваке
теме

Бодовање:
40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5

Пресек стања
по
трромесечју

(3);

- Групни рад
(посматрање
наставника, излагање
група, процена осталих
ученика)

одговоран однос према раду,
постављеним задацима, и исказано
интересовање и мотивацију за учење и
напредовање. активно учествовање у
настави сарадњу са другима

Ангажовање ученика у настави.

ученик који остварује минималан напредак у
савладавању програма предмета и испуњавања
уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у
већем делу основног нивоа постигнућа, односно
захтеве који су одређени индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним
стандардима постигнућа и, добија оцену
довољан (2);

- Рад у пару
(посматрање
наставника, излагање
парова, процена
осталих ученика)
-Сналажење на карти

веома висок степен ангажовања ученика (5)

Вођење евиденције од
стране наставника о:

висок степен ангажовања ученика (4)

-Јављању на часовима
(учесталост и активност
по месецима)
-Успешности у групном
раду, раду у пару
(ангажовање, продукти)
-Учешћу на
такмичењима
-Посета културноисторијским
институцијама и
догађајима

уз ангажовање ученика (3)
ангажовање ученика (2)

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви
имају задато забележено у
свескама...)
Степен знања свих чланова групе
Квалитативно и квантитативно
процењивање резултата рада
група (пано, табела...)
Прва три пара која ураде добијају
+5

По потреби

За показаних 5 појмова -5 за 1
минут
За 4 -4
3-3
2-2
1-1

На крају
школске
године

-Све што је рађено на часу налази
се у свескама и уредно је
написано
-Учесталост јављања и активност
по месецима
-Учествује, помаже другима,
израђује самостално или у
сарадњи са другима продукте
рада
-Број и квалитет добровољног
учешћа у разним наставним и
ваннаставним активностима

По потреби

-Пресек
стања по
тромесечјима

-Несебичном пружању
помоћи другим
ученицима
-Израда паноа, ППТ,
различитих врста
излагања

(такмичења, израда паноа,
кратко предавање, вођење квиза,
израда асоцијација...)
-Спреман је да помогне другима
-Иницијатива и квалитет
продукта

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА:
1. ОСНОВНИ НИВО
1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости
1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је
реч
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима
2. СРЕДЊИ НИВО
2.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје
ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје
2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора
ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене
експлицитне информације о особинама епохе или географског простора
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом
историјском догађају, феномену
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена
3. НАПРЕДНИ НИВО
3.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година,
личност и историјски феномен)
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања
3.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки,
социјални, политички, географски контекст извора)
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на
основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда,
стереотип…)
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ЗА ГЕОГРАФИЈУ
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П ЛАН Н АСТ АВ Е И УЧЕЊ А V РАЗР ЕД

Н а з ив пред м ет а :
ГЕОГРАФИЈА
Фонд: 36 часова

Циљ наставе и учења предмета : Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката,појава и процеса
у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи,природи и
будућности планете Земље.
ТЕМАТСКИ (ГЛОБАЛНИ ) ПЛАН РАДА

БРОЈ
ТЕМЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА
Провера Систематизација

Обрада

Утврђивање

1

0

0

0

2.

Човек и
географија
Васиона

Укупно
часова
1

3

1

1

0

5

3.

Планета Земља

19

8

2

1

30

23

9

3

1

36

1.

УКУПНО

ОБЛАСТ / ТЕМA

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању
да:
− повеже постојећа знања о природи и друштву са
географијом као науком;
− повеже географска знања о свету са историјским
развојем људског друштва и научно-техничким
прогресом;
− на примерима покаже значај учења географије за
свакодневни живот човека;

Образовни
стандарди
ГЕ 1.2.3; ГЕ1.3.1;
ГЕ 2.4.2.
ГЕ1.1.3; ГЕ1.2.1; ГЕ1.2.2; ГЕ2.1.4;
ГЕ2.2.1; ГЕ2.2.2; ГЕ3.2.2.
ГЕ1.2.2; ГЕ1.2.3; ГЕ2.2.1; ГЕ2.2.2;
ГЕ3.2.1; ГЕ3.2.2.

САДРЖАЈИ
Ширење географских
хоризоната и велика
географска открића.
Одговорност човека према
планети Земљи.

− разликује одговорно од неодговорног понашања
човека према природним ресурсима и опстанку
живота на планети Земљи;
− разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут,
Сунчев систем, Земља;
− објасни и прикаже структуру Сунчевог система и
положај Земље у њему;
− разликује небеска тела и наводи њихове
карактеристике; − одреди положај Месеца у односу
на Земљу и именује месечеве мене;

ВАСИОНА

Облик Земље
и структура
њене
површине

Земљина
кретања

- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе
доказе о њеном облику;
− помоћу карте опише распоред копна и воде на
Земљи и наведе називе континената и океана;
− примерима објасни деловање Земљине теже на
географски омотач;
− разликује и објасни Земљина кретања и њихове
последице;
− повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; −
повеже нагнутост земљине осе са различитом
осветљеношћу површине Земље;
− повеже револуцију Земље са сменом годишљих
доба на северној и јужној полулопти и појавом
топлотних појасева;

− разликује деловање унутрашњих сила (сила
Земљине теже, унутрашња топлота Земље);
− разликује основне омотаче унутрашње грађе
Земље;
− наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље;

Васиона, галаксијa, Млечни
пут, звезде, сазвежђа.
Сунчев систем: Сунце,
планете, сателити, Месец,
месечеве мене, астероиди,
комете, метеори .
Облик и димензије Земље,
распоред копна и воде на
Земљи Сила Земљине теже,
глобус, екватор, полови.

Ротација Земље и последица
ротације: смена обданице и
ноћи, привидно кретање
Сунца, локално време.
Револуција Земље и
последице револуције:
неједнака дужина обданице и
ноћи током године, смена
годишњих доба, календар,
топлотни појасеви.
Постанак и унутрашња грађа
Земље, литосферне плоче:
кретање плоча, промена

ПЛАНЕТА
ЗЕМЉА

Унутрашња
грађа и
рељеф
Земље

Ваздушни
омотач
Земље

− помоћу карте и цртежа опише начине и
последице кретања литосферних плоча
(вулканизам, земљотреси, набирање и раседање);
− разликује хипоцентар и епицентар и наведе
трусне зоне у свету и у Србији;
− наведе поступке које ће предузети за време
земљотреса ;
− опише процес вулканске ерупције и њене
последице;
− помоћу фотографија или узорка стена разликује
основне врсте стена, описује њихов настанак и
наводи примере за њихово коришћење;
− помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава
настанак планина и низија и разликује надморску и
релативну висину;
− разликује ерозивне и акумулативне процесе;
− наведе примере деловања човека на промене у
рељефу (бране, насипи, копови);
− опише структуру атмосфере;
− наведе временске промене које се дешавају у
тропосфери (ветрови, падавине, облаци, загревање
ваздуха...);
− разликује појам времена од појма клима;
− наведе климатске елементе и чиниоце и основне
типове климе;
− графички представи и чита климатске елементе
(климадијаграм) користећи ИКТ;
− користи дневне метеоролошке извештаје из
медија и планира своје активности у складу са
њима; − наводи примере утицаја човека на
загађење атмосфере и предвиђа последице таквог
понашања; − наводи примере о утицају

положаја континената.
Вулканизам и земљотреси:
елементи, настанак, зоне
појава у свету и Србији,
последице и шта радити у
случају земљотреса.
Стене: магматске,
седиментне, метаморфне.
Постанак рељефа процесима
набирања и раседања,
планине, низије, надморска и
релативна висина.
Обликовање рељефа дејством
воде (радом река, таласа,
леда, растварање стена) и
ветра.
Човек и рељеф (пoзитивни и
негативни утицаји).
Атмосфера (састав, структура и
значај).
Време и клима: климатски
елементи и појаве
(температура, притисак,
влажност ваздуха, падавине,
облачност, ветар).
Климатски чиниоци, основни
типови климе.
Човек и клима

атмосферских непогода на човека (екстремне
температуре и падавине, град, гром, олуја);

Воде на
Земљи

Биљни и
животињски
свет на
Земљи

− уочава и разликује на географској карти океане,
већа мора, заливе и мореузе; − наведе и опише
својства морске воде;
− помоћу карте прави разлику између речне мреже
и речног слива;
− наведе и опише елементе реке (извор, ушће,
различити падови на речном току);
− разликује типове језерских басена према начину
постанка;
− наведе узроке настанка поплава и бујица и
објасни последице њиховог дејства;
− наведе поступке које ће предузети за време
поплаве и након ње;
− наведе примере утицаја човека на загађивање
вода и предвиђа последице таквог понашања;

− помоћу карте повеже климатске услове са
распрострањеношћу живог света на Земљи;
− помоћу карте наведе природне зоне и
карактеристичан живи свет у њима;
− опише утицај човека на изумирање одређених
биљних и животињских врста;
− наведе примере за заштиту живог света на Земљи

(атмосферске непогоде,
утицај човека на климу).
Светско море и његова
хоризонтална подела, својства
морске воде (сланост,
температура, боја,
провидност), кретање морске
воде (таласи, цунами, плима и
осека, морске струје).
Воде на копну: подземне
воде и извори, реке, језера и
ледници.
Човек и вода – поплаве и
бујице, заштита вода од
загађења.
Распростирање биљног и
животињског света на Земљи.
Угроженост и заштита живог
света

ОБЛАСТ/ТЕМА
ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА

ВАСИОНА

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Биологија
Историја
Математика

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ( по областима )
-увођење ученика у наставни предмет и упознавање са значајем географије
-упознавање ученика са садржајем наставног програма и давање јасних упутстава за рад
-помоћи ученицима да повежу постојећа знања о природи и друштву са географијом као науком
-давање ученицима најосновнијих математичко-географских и астрономских знања о
васиони,Сунчевом систему,облику и величини Земље и њеном положају у васиони
-информисање ученика о основним карактеристикама осталих небеских тела
-илустративни прикази планета и осталих небеских тела
-код проучавања облика и величине Земље и распореда континената и океана користити
илустративно-демонстративне методе и методе експеримента уз употребу модела Земље-глобуса и
географске карте(треба радити на даљем унапређивању сналажења ученика на карти)
-за разумевање Земљине ротације и револуције и последице ових кретања користити очигледна
наставна средства(глобус,батеријску лампу,телуријум,видео записе,анимације...),илустративнодемонстративне методе и методе експеримента
-илустративно-демонстративни приказ земљотреса и вулканских ерупција
-визуелно откривање сличности и разлика између типова стена
-израда модела облика рељефа
-акценат ставити на достизање исхода који се односе на функционално знање ученика (понашање у
случају земљотреса,екстремних температура,атмосферских непогода,бујица и поплава)
-треба навести и примере позитивног и негативног деловања човека на природу
-указивати на превенцију и на заштиту природе
-развијати код ученика одговорност о очувању биљних и животињских врста и рационалном
коришћењу природних ресурса,као услову опстанка на Земљи
-користити планиране излете да се ученици упознају са објектима геонаслеђа и да развију правилне
ставове о његовом значају и очувању
-помоћи ученицима да правилно географски посматрају и уочавају природне објекте,појаве и
процесе у локалној средини чиме ће се подстаћи радозналост деце и самостално истраживање
-помоћи ученицима да користе статистички материјал који је систематизован у табелама,као и да
уколико је то могуће помоћи им да рукују различитим мерним инструментима

Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
Ликовна култура
Верска настава
Физика
АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наставник организује час, презентује наставне садржаје ангажујући ученике, водећи рачуна о претходним знањима која поседују, демонстрира, користи
ИКТ – презентације, прикази, снимци, прилози, демонстрације; подстиче ученика на активно учешће, повезује садржаје са свакодневним животом,
вреднује рад ученика; ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, дискутују, показују, примењују, закључују, учестују у
тимском и групном раду, процењују наставу, рад других ученика и сопствени рад.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода.
Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се процењивати његов даљи ток
напредовања.
Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да
процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика.
Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље
активности.
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда
постигнућа ученика у току савладавања школског програма.
Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада.
Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим облицима групног рада, рад на
пројектима и сл.
Критеријуми бројчаног оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању.
На овај начин се праћење и вредновање оставрује у свим разредима. Настава је усмерена на развијање межупредметних компетенција, општих
предметних и специфичних предметних компетенција / прецизиране у годишњим плановима рада /, на исходе и стандарде постигнућа.

ПРОГРАМ ЗА VI РАЗРЕД
Назив пред мета : ГЕОГРАФИЈА

Фонд: 72 часа
Циљ и задаци:
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим
међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и
улози наше државе у свету.
Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и
ставове према светским и националним вредностима и достигнућима.
Настава географије треба да допринесе:
- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони;
- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања и у свакодн евном
животу;
- стицању 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;
- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја;
- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности;
- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама;
- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија;
- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема у
савременом свету;
- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама;
- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине;
- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета;
- 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.
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- 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;
- упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу природних, друштвених и привредних чинила ца и њихово
јединство;
- схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије;
- стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја;
- упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као и њихов значај за политички, економски и
културни развој;
- разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности и развијању пријатељских односа међу народима;
- упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и специфичности њених регија и држава;
- самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања нових знања и истраживања и у свакодн евном
животу;
- се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради лакшег савлађивања наставног градива и
оспособљавања за самостални рад;
- поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, познају традицију и учествују у њеном
очувању;
- познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група.
ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Редн
и
број
теме
1.
2.
2а.
2б.
3.
4.
5.

НАЗИВ ТЕМЕ
УВОД
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
Водени омотач Земље
Живи свет на Земљи
СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА
ЗЕМЉИ
ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И
ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
ЕВРОПЕ

/
7
5
2

Број
часова
осталих
типова
1
3
2
1

5

3

2

3

2

1

51

33

18

Укупан
број
часова за
тему
1
10
7
3

Број
часова
обраде

Стандарди

ГЕ1.2.3,ГЕ2.2.2,ГЕ3.2.
2,
ГЕ1.3.1,ГЕ23.1,ГЕ3.3.
1,
ГЕ1.3.2,ГЕ3.3.2
ГЕ
1.4.2,ГЕ2.4.2,ГЕ3.4.2

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
Свега часова

8

5

3

16
11
6
4
6
2
72

10
7
4
3
4
/
45

6
4
2
1
2
2
27

Образовни стандарди за предмет Географија шести р а зр ед

1.

2.

Назив
наставн
е теме

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

УВОД

Редни
број
наставне
теме

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

5б.
5в.
5г.
5д.
5ђ.

Опште географске одлике
5а.
Европе
Јужна Европа
Средња Европа
Западна Европа
Северна Европа
Источна Европа

Ученик/-ца:
ГЕ 1.2.3.
именује Земљине
сфере (литосферу,
атмосферу,
хидросферу,
биосферу) и
препознаје њихове
основне одлике

Ученик/-ца:
ГЕ 2.2.2. разликује
и објашњава
географске
чињенице –
објекте, појаве,
процесе и односе у
Земљиним сферама
(литосфери,
атмосфери,
хидросфери,
биосфери)

Ученик/-ца:
ГЕ 3.2.2. објашњава
физичкогеографске
законитости у
географском
омотачу (климатску
и биогеографску
зоналност) и наводи
мере за његову
заштиту, обнову и
унапређивање

5.

СТАНОВНИШТВО И
НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ
ГЕОГРАФСКА
СРЕДИНА И ЉУДСКЕ
ДЕЛАТНОСТИ

4.

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
ЕВРОПЕ

3.

Ученик/-ца:
ГЕ 1.3.1.
познаје основне
појмове о
становништву и
насељима и уочава
њихов просторни
распоред
Ученик/-ца:
ГЕ 1.3.2.
дефинише
појам привреде и
препознаје
привредне
делатности и
привредне гране
Ученик/-ца:
ГЕ 1.4.2.
именује континенте
и препознаје њихове
основне природне и
друштвене одлике

Ученик/-ца:
ГЕ 2.3.1.
разликује и
објашњава кретање
становништва
(природно и
механичко)
и структуре
становништва

Ученик/-ца: ГЕ
3.3.1. објашњава
утицај природних
и друштвених
фактора на развој
и размештај
становништва и насеља

Ученик/-ца:
ГЕ 2.4.2.
описује природне и
друштвене одлике
континената и
наводи њихове
географске регије

Ученик/-ца:
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

Ученик/-ца:
ГЕ 3.3.2. објашњава
утицај природних и
друштвених
фактора на развој и
размештај привреде
и привредних делатности

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни програм географије за шести разред основног васпитања и образовања ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја
географске науке, а примерен је интересовањима и потребама ученика. Стечена знања и вештине ученици ће примењивати у истражив ању и
анализирању одређених географских појава и процеса, који се односе на наставне садржаје предвиђене програмом. Неопходно је заинтересовати
ученике да, у складу са својим узрасним способностима, истражују и локалну средину, да проналазе и користе различите изворе информација и да се
оспособљавају за самостално учење.
Основу за израду овог програма чинили су: општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања, образовни, васпитни и функционални
задаци савремене наставе географије, потреба за постизањем боље равнотеже између узрасних способности ученика, њихових потреб а и

интересовања, препоруке Географског факултета и Српског географског друштва.
Програм је конципиран тако да се заснива на: постепеном увођењу и развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру програмских
садржаја спирално распоређених у другом образовном циклусу, значајних за успешније разумевање укупних садржаја који су неопходни у процесу
даљег учења, досадашњим наставним програмима у Републици Србији и резултатима праћења примене досадашњих програма.
У шестом разреду основне школе програм географије конципиран је тематски. Укупан годишњи фонд часова није промењен. Наставницима се
препоручује оријентациони број часова по наставним темама, као и наставни садржаји које би требало обрадити. Према својој кре ативности наставник
има слободу да кроз самостално планирање одреди типове часова, облике рада, наставне методе, технике и активности и одабере дидактичка средства
и помагала.
Програмску структуру чини пет наставних тема:
1. Увод
2. Планета Земља
3. Становништво и насеља на Земљи
4. Географска средина и људске делатности
5. Регионална географија Европе
На првом наставном часу наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и програмским садржајима географије за шести разред и даје им
јасна упутства за рад. Посебно наглашава зашто и како се обрађују садржаји опште физичке и друштвене географије и истиче њихов значај за успешну
обраду регионалне географије европског континената и његових држава и света у целини.
Програмом је предвиђена обрада географских садржаја који се односе на воде и биљни и животињски свет на Земљи у оквиру тематске целине
Планета Земља. Кроз ову тематску целину потребно је истаћи облике појављивања, основне одлике и распрострањеност вода на Земљи, као и њихов
значај, одлике биљног и животињског света, њихову хоризонталну и вертикалну распрострањеност, основне биљне заједнице на Земљи и значај
биљака и животиња за човека.
Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и међусобно условљених компонената које представљају јединствену целину. Имајући у
виду нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на превенцију и на заштиту природе.
Наставна тема Становништво и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном обрадом укаже на најважније демографске и демогеографске
проблеме човечанства. Тежиште треба да буде на основним одликама становништва, врстама и типовима насеља. Препорука је да се статистички
подаци приказују само илустративно (табеле, дијаграми, старосна пирамида) или компаративно, а да се не инсистира на њиховом запамћивању.
Кроз обраду садржаја наставне теме Географска средина и људске делатности ученицима је потребно указати на различитост природне и
географске средине на основу које се издвајају географске регије, као и на сложеност и поделу људских делатности, при чему треба нагласити утица ј
природних и друштвених фактора на развој привреде.
У шестом разреду је наставним програмом, са највећим бројем часова, планирана обрада Регионалне географије Европе. У оквиру регионалне
географије предвиђена је обрада Европе у целини, која треба да пружи могућност сагледавања општих одлика континента да би се на основу тога
јасније могле уочити особености појединих регионалних целина и појединих држава Европе.
Приликом обраде регија потребно је да се, на основу познавања континента као целине, истакну њихове битне физичкогеографске о длике и
њихов утицај на производњу и размештај становништва. Сваки чинилац треба да буде истакнут тако да се одмах могу уочити специфичности сваке
регије. Кроз политичку поделу треба истаћи како је до ње дошло ради бољег разумевања данашњег стања. Приликом обраде ових сад ржаја могућа је
корелација са садржајима из наставног предмета историје.
Код обраде појединих држава треба користити претходно стечена знања о континенту у целини и о појединим регијама, а истаћи само битне
одлике природе и становништва, а пре свега његову професионалну структуру, културни ниво, што може да помогне објашњењу разви јености и
структури привреде.
Треба, такође, указати на постојеће разлике у степену развијености привреде држава Европе, као и на противуречности које пост оје између

природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Државе су, међутим, међусобно различите и у свакој од њих су заступљене одређене
привредне делатности и гране специфичне за ту земљу, које треба посебно нагласити.
При излагању садржаја о државама треба указати на неопходност сарадње земаља и на интеграцијске процесе у региону, Европи и свету, као и на
потребу уважавања различитости и толеранције на свим нивоима.
У континуираном раду са географском картом ученицима се пружа могућност да савладају вештину практичног коришћења и познавања
географске карте. Сталном употребом географске карте знања се проширују и продубљују и усавршава се њена практична примена.
Коришћење географских карата различитог размера и садржине при упознавању регија и држава Европе, геопростора и локалне средине је
неопходно и обавезно на свим часовима.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
- Биологија
- историја
- математика
- физика
- енглески језик
- немачки језик
- српски језик
- музичка култура
- ликовна култура

Програм је сачињен на основу Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС Просветни гласник", бр. 5/2008 од 26.5.2008. године.)

ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД
Назив предмета:
ГЕОГРАФИЈА

Фонд: 72 часа
Циљ и задаци:
Циљ наставе географије 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 да упознају и
разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску писменост и
географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према
различитим народима, њиховим културама и начину живота.
Задаци наставе географије су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе географије сврха, циљеви и задаци обра зовања, као
и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани
- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу
- картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном животу
- упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава света
- упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, њихових асоцијација и интеграција
- упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света
- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору
- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине
- развијање националног, европског и светског идентитета
- развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, мултикултурном ... свету
- развијање опште културе и образовања
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
- се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу опште м
развоју и напретку човечанства
- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних сировина,
еколошки проблеми, болести, ратови и друго)

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету;
- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно оспособљавање
- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у стицању нових
знања и у свакодневном животу
- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу лакшег савладавања
наставног градива и оспособљавања за самостални рад.
ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Укупан
Број
Редни
Број
број
часова
број
часова
НАЗИВ ТЕМЕ
Стандарди
часова за
осталих
теме
обраде
тему
типова
1.
УВОД
1
1
ГЕ113,ГЕ131,ГЕ132,
ГЕ142,ГЕ211,ГЕ212,
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
2.
22
15
7
ГЕ213,ГЕ214,ГЕ231,
АЗИЈЕ
ГЕ242,ГЕ311,ГЕ331,
ГЕ332,ГЕ343
ГЕ113,ГЕ131,ГЕ132,
ГЕ142,ГЕ211,ГЕ212,
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
ГЕ213,ГЕ214,ГЕ231,
3.
13
8
5
АФРИКЕ
ГЕ242,ГЕ311,ГЕ331,
ГЕ332,ГЕ343
ГЕ113,ГЕ131,ГЕ132,
ГЕ142,ГЕ211,ГЕ212,
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
ГЕ213,ГЕ214,ГЕ231,
4.
15
8
7
СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ
ГЕ242,ГЕ311,ГЕ331,
ГЕ332,ГЕ343
ГЕ113,ГЕ131,ГЕ132,
ГЕ142,ГЕ211,ГЕ212,
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
ГЕ213,ГЕ214,ГЕ231,
5.
9
4
5
ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ
ГЕ242,ГЕ311,ГЕ331,
ГЕ332,ГЕ343
6.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
6
3
3
ГЕ113,ГЕ131,ГЕ132,

АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ

7.

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
ПОЛАРНИХ ОБЛАСТИ

3

2

1

8.

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА

3

1

2

Свега часова

72

41

31

ГЕ142,ГЕ211,ГЕ212,
ГЕ213,ГЕ214,ГЕ231,
ГЕ242,ГЕ311,ГЕ331,
ГЕ332,ГЕ343
ГЕ113,ГЕ131,ГЕ132,
ГЕ142,ГЕ211,ГЕ212,
ГЕ213,ГЕ214,ГЕ231,
ГЕ242,ГЕ311,ГЕ331,
ГЕ332,ГЕ343
ГЕ113,ГЕ131,ГЕ132,
ГЕ142,ГЕ211,ГЕ212,
ГЕ213,ГЕ214,ГЕ231,
ГЕ242,ГЕ311,ГЕ331,
ГЕ332,ГЕ343

Редни
број
наставн
е теме

Назив
наставн
е теме

1.

УВОД

Образовни стандарди за предмет Географија сед ми разред

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ

2.

ГЕ. 1.1.3. препознаје и
чита географске и
допунске елементе
карте
ГЕ.1.3.1. познаје
сновне појмове о
становништву и
насељима и уочава
њихов просторни
распоред
ГЕ.1.3.2. дефинише
појам привреде и
препознаје привредне
гране
ГЕ.1.4.2. именује
континенте и
препознаје њихове
основне природне и
друштвене одлике

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ. 2.1.3. препознаје и
објашњава географске
чињенице – објекте, појаве,
процесе и односе који су
представљени моделом,
сликом, рафиком, табелом и
схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава
кретање становништва
(природно и механичко)и
структуре становништва
ГЕ.2.4.2. описује природне и
друштвене одлике континената
и наводи њихове географске
регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај становништва и
насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај привреде и
привредних делатности
ГЕ.3.4.3. објашњава
географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне)
и законитости (опште и
посебне) на ваневропским
континентима и уме да
издвоји географске регије

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ

3.

ГЕ. 1.1.3. препознаје и
чита географске и
допунске елементе
карте
ГЕ.1.3.1. познаје
сновне појмове о
становништву и
насељима и уочава
њихов просторни
распоред
ГЕ.1.3.2. дефинише
појам привреде и
препознаје привредне
гране
ГЕ.1.4.2. именује
континенте и
препознаје њихове
основне природне и
друштвене одлике

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ. 2.1.3. препознаје и
објашњава географске
чињенице – објекте, појаве,
процесе и односе који су
представљени моделом,
сликом, рафиком, табелом и
схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава
кретање становништва
(природно и механичко)и
структуре становништва
ГЕ.2.4.2. описује природне и
друштвене одлике континената
и наводи њихове географске
регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај становништва и
насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај привреде и
привредних делатности
ГЕ.3.4.3. објашњава
географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне)
и законитости (опште и
посебне) на ваневропским
континентима и уме да
издвоји географске регије

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ

4.

ГЕ. 1.1.3. препознаје и
чита географске и
допунске елементе
карте
ГЕ.1.3.1. познаје
сновне појмове о
становништву и
насељима и уочава
њихов просторни
распоред
ГЕ.1.3.2. дефинише
појам привреде и
препознаје привредне
гране
ГЕ.1.4.2. именује
континенте и
препознаје њихове
основне природне и
друштвене одлике

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ. 2.1.3. препознаје и
објашњава географске
чињенице – објекте, појаве,
процесе и односе који су
представљени моделом,
сликом, рафиком, табелом и
схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава
кретање становништва
(природно и механичко)и
структуре становништва
ГЕ.2.4.2. описује природне и
друштвене одлике континената
и наводи њихове географске
регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај становништва и
насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и
размештај привреде и
привредних делатности
ГЕ.3.4.3. објашњава
географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне)
и законитости (опште и
посебне) на ваневропским
континентима и уме да
издвоји географске регије

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)
Сврха, циљеви, задаци и програмски садржаји регионалне географије ваневропских континената.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ (21) Основни географски подаци о континенту: име,

географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност азијског континента, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља.
Природна богатства и привреда. Регионална и политичка подела.
ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА

Географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југозападне Азије, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела. Природна
богатства и привреда.
Државе Југозападне Азије: Турска, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике.
ЈУЖНА АЗИЈА
Географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Јужне Азије, клима и биљни свет, воде на копну. Друштвеноекономске
одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела. Природна богатства и привреда.
Државе Јужне Азије: Индија, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике.
ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА
Географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југоисточне Азије, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела.
Природна богатства и привреда.
Државе Југоисточне Азије: Индонезија, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике.

СРЕДЊА АЗИЈА
Географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Средње Азије, клима и биљни свет, воде на копну. Друштвеноекономске
одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела. Природна богатства и
привреда.
ИСТОЧНА АЗИЈА
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Азије, клима и биљни свет, воде на копну. Друштвеноекономске
одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела. Природна богатства и
привреда.
Државе Источне Азије: Кина и Јапан, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике.

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ (14)
Географски положај, границе и величина.
Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност афричког континента, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. Природна богатства и привреда.
Регионална и политичка подела.

СЕВЕРНА АФРИКА
Географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет, воде на копну. Друштвеноекономске
одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела. Природна богатства и привреда.
Државе Северне Африке: Египат, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике.

ИСТОЧНА АФРИКА
Географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Африке, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела.
Природна богатства и привреда.
ЗАПАДНА АФРИКА
Географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела.
Природна богатства и привреда.
ЈУЖНА АФРИКА
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет, воде на копну. Друштвеноекономске одлике:
становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, политичка подела. Природна богатства и привреда.
Државе Јужне Африке: Јужноафричка Република, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске
одлике.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ (12)
Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност северно америчког континента, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. Природна богатства и привреда.
Регионална и политичка подела.
Државе Северне Америке: Сједињене Америчке Државе и Канада, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и
друштвеноекономске одлике.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ (3)
Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност средњеамеричког континента, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља.
Природна богатства и привреда. Регионална и политичка подела.
Државе Средње Америке: Мексико, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ (9)

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност јужноамеричког континента, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља.
Природна богатства и привреда.
Регионална и политичка подела.
Државе Јужне Америке: Бразил и Аргентина, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске
одлике.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ (6)
Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.
Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност аустралијског континента, клима и биљни свет, воде на копну.
Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља.
Природна богатства и привреда.
Регионална и политичка подела.
Државе Аустралије и Океаније: Нови Зеланд, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекон омске одлике.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА (2)
Основни географски подаци: откриће и истраживања Арктика, име, географски положај и величина. Природна и економска обележја.
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА (2)
Основни географски подаци: откриће и истраживања Антарктика, име, географски положај и величина. Природна и економска обележја.
СВЕТ КАО ЦЕЛИНА (2)
Савремени политичкогеографски процеси у свету. Неоколонијализам, интеграције и глобализам.
Формирање политичке карте света.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода
наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.
У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских
ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу
којих су оцењивани.
Садржаји програма наставног предмета географија у седмом разреду основне школе обухватају систематско изучавање регионалне ге ографије
ваневропских континената, а програмску структуру чини осам наставних тема.
Кроз прву наставну тему потребно је ученике упознати са сврхом, циљем, задацима и наставним садржајима географије за седми ра зред, са
планом рада, начином рада, начином коришћења дидактичког материјала, стручне и научнопопуларне литературе.
У оквиру регионалне географије ваневропских континената предвиђена је обрада континената у целини, што треба да пружи могућност
сагледавања општих одлика континената да би се на основу њих могле јасније уочите особености њихових регија и појединих држава.
Регионална географија ваневропских континената значајна је у васпитном и у образовном погледу јер пружа широке могућности да ученици
упознају различите регије и државе на Земљи, како у погледу њихових природних одлика, тако и у погледу становништва, природ них богатстава,
друштвено-економских односа и степена развијености привреде.
Наставни садржаји регионалне географије ваневропских континената одабрани су по егземпларном и функционалном дидактичком прин ципу
што је омогућило линеарно-степенасто структуирање по Керовом систему. Наставни програм чине наставне целине и теме за које је предложен
оријентациони број часова, а слобода и креативност наставника се огледа у самосталном планирању и распореду типова часова, избору наставних
метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала.
Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је истицати разноврсност природногеографских одлика (рељеф, клима, воде, биљни
и животињски свет) којима се истичу поједине регије и указивати на разноврсност њиховог природног богатства. Природногеографске одлике односе се
на опште одлике континената, регија и држава. Приликом обраде ових садржаја тежиште треба ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе
и односе свих чинилаца географске средине. При обради ових географских садржаја посебну пажњу треба посветити проблемима заштите и
унапређивања животне средине.
Потребно је такође истицати битне карактеристике становништва (број, размештај становништва, структуре, природни прираштај, културнообразовни ниво, миграције) што је значајно за друштвеноекономски положај држава у свету. Кроз друштвеногеографске садржаје упознати ученике са
демографским развојем и насељеношћу појединих делова света. Ово наставно градиво треба повезивати са сличним садржајима други х наставних
предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје
ове наставне теме ученици се упознају са популационом политиком и њеним значајем. С тим у вези, неопходно је објаснити и указати на факторе који
су довели до крупних промена и трансформација током прошлог и почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у свету.
Потребно је наглашавати и међуусловљеност природногеографских и друштвеногеографских појава, процеса и односа који истовремено утичу на
развој привреде регије или државе о којој је реч. Треба, такође, посебно указати на постојеће разлике у степену демографске развијености континената,
као и на противуречности које постоје између њихових природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде.
При обради садржаја који се односе на развој привреде у целини и појединих привредних делатности, као и о природно-географској основи
развоја, тежиште треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати
сувопарно набрајање обиља бројчаних података.
Кроз обраду савремених интеграцијских процеса треба омогућити да ученици схвате разгранатост и развојност међусобне политичке, економске,

културнопросветне и научнотехнолошке сарадње међу државама и организацијама у свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским
процесима у Европи и свету и указати на значај и место наше земље у овој сфери.
Наставне садржаје из регионалне географије ваневропских континената треба максимално користити за васпитно деловање на ученике,
развијање духа солидарности и толеранције према другим народима у свету и указати на неопходност сарадње земаља у региону, на континенту и на
глобалном нивоу.
У раду са ученицима препоручује се наставнику да користи различите наставне методе, облике и средства рада да би наставне сад ржаје учинио
приступачнијим ученицима, њиховом узрасту и способностима. Потребно је да се избегава вербализам, а да се код ученика подстиче радозналост,
систематичност и креативност. Фонд часова треба рационално користити у складу са наставним садржајима.
Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици могу вршити мала истраживања, а потом презентацију географских одлика неког дела света, на
основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца.
У настави географије неопходно је коришћење географских карата на свим типовима часова и у свим облицима наставног рада. Поред
географских карата неопходно је користити табеле, дијаграме, схеме и остале дидактичке материјале који доприносе очигледности и трајности знања и
умења код ученика.
- Биологија
- историја
- математика
- енглески језик
- немачки језик
- српски језик
- музичко
- ликовно

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања(("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2009 од
10.6.2009. године.)

ПРОГРАМ ЗА VIII РАЗРЕД
Назив пред мет а : ГЕОГРАФИЈА

Фонд: 68 часова
Циљ наставе географије 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 да упознају и
разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску писменост и
географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према
различитим народима, њиховим културама и начину живота.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
-

одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;
стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним природним лепотама и културном наслеђу;
примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате друштвено-географске појаве, процесе и односе на
простору наше земље, на Балкану, у Европи и у свету;
познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и процесе на регионалном и националном нивоу;
развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета;
схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значај очувања природе и природних ресурса;
поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те активно доприносе очувању и неговању националног и
културног идентитета;
развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и доприносе
друштвеној кохезији;
подржавају процесе међународне интеграције наше земље;
користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;
буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке и развијају способност исказивања
географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;
овладају техникама тимског/групог рада и групног одлучивања;
буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање.
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ГЕ.1.1.3.

3.

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ

18

10

28

ГЕ.1.1.3.
ГЕ.1.4.1.

4.

СТАНОВНИШТВО И
НАСЕЉА

5

3

8

ГЕ.1.1.3.
ГЕ.1.3.1.
ГЕ.1.4.1.

5.

ПРИВРЕДА

12

7

19

ГЕ.1.1.3.
ГЕ.1.3.2.
ГЕ.1.4.1.

6.

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА

2

2

4

ГЕ.1.1.3.
ГЕ.1.3.1.
ГЕ.1.3.2.
ГЕ.1.4.1.

7.

СРБИ ВАН ГРАНИЦА
СРБИЈЕ

1

1

2

ГЕ.1.1.3.
ГЕ.1.3.1.
ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.1.1.
ГЕ.2.1.2.
ГЕ.2.1.4.
ГЕ.2.1.1.
ГЕ.2.1.2.
ГЕ.2.1.3.
ГЕ.2.1.4.
ГЕ.2.4.1.
ГЕ.2.1.3.
ГЕ.2.1.2.
ГЕ.2.1.4.
ГЕ.2.3.1.
ГЕ.2.4.1.
ГЕ.2.1.1.
ГЕ.2.1.2.
ГЕ.2.1.3.
ГЕ.2.1.4.
ГЕ.2.4.1.
ГЕ.2.1.1.
ГЕ.2.1.2.
ГЕ.2.1.3.
ГЕ.2.1.4.
ГЕ.2.3.1.
ГЕ.2.4.1.
ГЕ.2.1.1.
ГЕ.2.1.2.
ГЕ.2.1.3.

ГЕ.3.1.1.

ГЕ.3.1.1.
ГЕ.3.4.1.

ГЕ.3.1.1.
ГЕ.3.3.1.
ГЕ.3.4.1.
ГЕ.3.1.1.
ГЕ.3.3.2.
ГЕ.3.4.1.
ГЕ.3.1.1.
ГЕ.3.3.1.
ГЕ.3.3.2.
ГЕ.3.4.1.
ГЕ.3.1.1.
ГЕ.3.3.1.
ГЕ.3.4.2.

8.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА У
САВРЕМЕНИМ
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ
ПРОЦЕСИМА

1

ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
41

Редни
број
наставн
е теме

Назив
наставн
е теме

1.

УВОД

-

1

2

2

2

27

68

ГЕ.1.1.3.

ГЕ.2.1.4.
ГЕ.2.3.1.
ГЕ.2.4.2.
ГЕ.2.1.1.
ГЕ.2.1.2.
ГЕ.2.1.3.
ГЕ.2.1.4.
ГЕ.2.3.2.

ГЕ.3.4.3.

ГЕ.3.1.1.

Образовни стандарди за предмет Географија осми разред

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2.

ГЕ. 1.1.3. препознаје и
чита географске и
допунске елементе
карте

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте

3.

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ

ГЕ 1.1.3.
препознаје и чита
географске и допунске
елементе карте
ГЕ 1.4.1.
препознаје основне
природне и друштвене
одлике наше државе

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ 2.1.3.
препознаје и објашњава
географске чињенице –
објекте, појаве, процесе и
односе који су
представљени моделом,
сликом, графиком, табелом
и схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ 2.4.1.
описује природне и
друштвене одлике наше
државе и наводи њене
географске регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ 3.4.1.
објашњава географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне) и
законитости (опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА

4.

ГЕ 1.1.3.
препознаје и чита
географске и допунске
елементе карте
ГЕ 1.3.1.
познаје основне
појмове о
становништву и
насељима и уочава
њихов
просторни распоред
ГЕ 1.4.1.
препознаје основне
природне и друштвене
одлике наше државе

ГЕ 2.1.2.
одређује положај места и
тачака на географској карти
ГЕ 2.1.3.
препознаје и објашњава
географске чињенице –
објекте, појаве, процесе и
односе који су
представљени моделом,
сликом, графиком, табелом
и схемом
ГЕ 2.1.4.
приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком, табелом и схемом
ГЕ 2.3.1.
разликује и објашњава
кретање становништва
(природно и механичко) и
структуре становништва
ГЕ 2.4.1.
описује природне и
друштвене одлике наше
државе и наводи њене
географске регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ 3.3.1.
објашњава утицај природних
и друштвених фактора на
развој и размештај
становништва и насеља
ГЕ 3.4.1.
објашњава географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне) и
законитости (опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије

ПРИВРЕДА

5.

ГЕ 1.1.3.
препознаје и чита
географске и допунске
елементе карте
ГЕ 1.3.2.
дефинише појам
привреде
и препознаје
привредне
делатности и
привредне
гране
ГЕ 1.4.1.
препознаје основне
природне и друштвене
одлике наше државе

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ 2.1.3.
препознаје и објашњава
географске чињенице –
објекте, појаве, процесе и
односе који су
представљени моделом,
сликом, графиком, табелом
и схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ 2.4.1.
описује природне и
друштвене одлике наше
државе и наводи њене
географске регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ 3.3.2.
објашњава утицај природних
и друштвених фактора на
развој и размештај привреде
и
привредних делатности
ГЕ 3.4.1.
објашњава географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне) и
законитости (опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА

6.

ГЕ 1.1.3.
препознаје и чита
географске и допунске
елементе карте
ГЕ 1.3.1.
познаје
основне
појмове о
становништву и
насељима и уочава
њихов
просторни распоред
ГЕ 1.3.2.
дефинише
појам
привреде
и
препознаје
привредне
делатности
и
привредне
гране
ГЕ 1.4.1.
препознаје основне
природне и друштвене
одлике наше државе

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ 2.1.3.
препознаје и објашњава
географске чињенице –
објекте, појаве, процесе и
односе који су
представљени моделом,
сликом, графиком, табелом
и схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ 2.3.1.
разликује и објашњава
кретање становништва
(природно и механичко) и
структуре становништва
ГЕ 2.4.1.
описује природне и
друштвене одлике наше
државе и наводи њене
географске регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ 3.3.1.
објашњава утицај природних
и друштвених фактора на
развој и размештај
становништва и насеља
ГЕ 3.3.2.
објашњава утицај природних
и друштвених фактора на
развој и размештај привреде
и
привредних делатности
ГЕ 3.4.1.
објашњава географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне) и
законитости (опште и
посебне) у нашој земљи и
уме да издвоји географске
регије

СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ

7.

ГЕ 1.1.3.
препознаје и чита
географске и допунске
елементе карте
ГЕ 1.3.1.
познаје
основне
појмове о
становништву и
насељима и уочава
њихов
просторни распоред
ГЕ 1.4.2.
именује континенте и
препознаје њихове
основне природне и
друштвене одлике

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ 2.1.3.
препознаје и објашњава
географске чињенице –
објекте, појаве, процесе и
односе који су
представљени моделом,
сликом, графиком, табелом
и схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти, картографским
изражајним средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским знацима,
симболичким знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ 2.3.1.
разликује и објашњава
кретање становништва
(природно и механичко) и
структуре становништва
ГЕ 2.4.2.
описује природне и
друштвене одлике
континената и наводи
њихове географске регије

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте
ГЕ 3.3.1.
објашњава утицај природних
и друштвених фактора на
развој и размештај
становништва и насеља
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.
објашњава географске везе
(просторне и каузалне,
директне и индиректне) и
законитости (опште и
посебне) на ваневропским
континентима и уме да
издвоји географске регије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА

8.

ГЕ 1.1.3.
препознаје и чита
географске и допунске
елементе карте

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света
у простору и на географској
карти
ГЕ. 2.1.2. одређује положај
места и тачака на географској
карти
ГЕ 2.1.3.
препознаје и објашњава
географске чињенице –
објекте, појаве, процесе и
односе који су
представљени моделом,
сликом, графиком, табелом
и схемом
ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене
географске податке: на немој
карти,
картографским
изражајним
средствима
(бојама, линијама, простим
геометријским
знацима,
симболичким
знацима...),
графиком,табелом и схемом
ГЕ 2.3.2.
именује међународне
организације у свету (EU,
UNICEF, UN, UNESCO,
FAO, Црвени крст)

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о
просторним (топографским)
и каузалним везама
географских чињеница –
објеката, појава, процеса и
односа на основу анализе
географске карте

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема, распоређених тако да свака претходна наставна тема
представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину. То, практично, значи да би у процесу наст аве свим деловима
програма требало посветити одређену пажњу уважавајући све програмске захтеве.
У оквиру прве наставне теме “Увод у програмске садржаје“ потребно је да ученици упознају и разумеју сврху, циљеве и задатке програмских
садржаја националне географије.
Наставна тема “Географски положај, границе и величина Србије“ обухвата политичко-географске садржаје. Програмом је предвиђена обрада само
основних политичко-географских елемената: географски положај, границе и величина.
Тема “Природне одлике Србије“ односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и биогеографске одлике наш е
земље. Приликом обраде физичкогеографских садржаја тежиште ваља ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца
географске средине. Приликом обраде наведених географских садржаја, посебну пажњу неопходно је посветити проблемима заштите и унапређивања
животне средине.
Видно место у наставном програму има наставна тема “Становништво и насеља Србије“. Изучавање садржаја ове теме требало би да подстакне
ученике да боље упознају проблематику демографског развоја и насељеношћу Србије. Ово наставно градиво могуће је корелативно повезивати са
сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и изграђивањa свести о неопходности заједничког
живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици упознају популациону политику и значаје њених одредби за обнављање
становништва. У вези са тим, неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних промена и трансформације на нашим просторима
почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у нашој земљи. Ученици треба да се упознају са различитим функцијама,
типовима и развојем насеља у нашој земљи.
Приликом обраде теме “Привреда Србије” неопходно је инсистирати да ученици стекну знања о развоју привреде у целини и поједин их
привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја. С обзиром на сложеност ове проблематике, тежиште треба ставити на најважније
карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља бројчаних
података.
Наставна тема “Завичајна географија“ обухвата преглед географских одлика локалне средине/завичаја. Приликом реализације ових наставних
садржаја ученици ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици ће
радити кратка истраживања, а потом презентацију географских одлика локалне средине, на основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет
самосталног рада сваког појединца.
У наставној теми ''Срби ван граница Србије'' обухваћени су садржаји који се односе на суседне државе и њихове основне природн е и
друштвено-географске одлике у којима живи српско становништво и садржаји са територијалним размештајем српског становништва у европским
државама и државама ван граница европског континента. Потребно је да ученици усвоје податке о броју Срба који се налазе ван граница Србије, са
условима у којима живе и раде и њиховим везама са матичном државом.

У оквиру наставне теме ''Србија у савременим интеграцијским процесима'' ученицима омогућити да схвате разгранатост и развојност полити чке,
економске, културно-просветне и научно-технолошке сарадње наше државе са другим државама и организацијама у свету. Важно је упознати ученике
са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и указати на значај и место наше земље у овој сфери.
Број наставаних часова по наставним темама дат је оријентационо. Наставницима се препоручује да, у зависности од предзнања ученика и
структуре одељења, могу сами да одреде број часова за усвајање, вежбање, понављање, утврђивање и проверавање програмом предвиђених
наставних садржаја.

- Биологија
- историја
- математика
- физика
- хемија
- српски језик
- музичко
- ликовно
-верска настава

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА БИОЛОГИЈУ

~ 471 ~

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА V РАЗРЕД

Предмет: БИОЛОГИЈА
Разред: пети
Фонд: 72 часа
Циљ: Циљ наставе и учења 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
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Образовни
стандарди

1.

Порекло и разноврсност
живог света

16

6

9

1

32

1,2,3,
4,5,9

БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.1.1.1.,
БИ.1.2.1., БИ.1.2.2., БИ.1.2.3.,
БИ.1.6.2., БИ.1.5.1., БИ.1.3.3.,
БИ.1.1.3.,
БИ.2.6.1., БИ.2.6.2., БИ.2.6.3.,
БИ.2.2.3, БИ.2.2.4., БИ.2.1.3,
БИ.3.6.1., БИ.3.6.2., БИ.3.1.2., БИ.
3.1.3.

2.

Јединство грађе и
функције као основа
живота

5

1

1

1

8

1,2,3,
4,5,9

БИ.1.6.1., БИ.1.6.2., БИ.1.6.3.,
БИ.2.1.2., БИ.2.3.3.,
БИ.3.6.2., БИ. 3.1.1.

10

1,2,3,5,
6,7,8,9

БИ.1.3.1., БИ.1.6.1., БИ.1.6.3.,
БИ.1.3.2.,
БИ.2.6.1., БИ.2.6.3.

3.

Наслеђивање и еволуција

4

2

3

1

4.

Живот у екосистему

4

3

5

1

13

1,2,3,4,9,
10,11,12,
13,14

5.

Човек и здравље

4

3

1

1

9

1,9,14

33

15

19

5

72

УКУПНО

БИ.1.4.2., БИ.1.1.3., БИ.1.4.4.,
БИ.1.6.1., БИ.1.4.3.,
БИ.2.1.3., БИ.2.4.4, БИ.2.6.1.,
БИ.3.4.2.,
БИ.1.5.3.,
БИ.2.5.3., БИ.2.5.4.,
БИ.3.5.5.,

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

ОБЛАСТ/ТЕМА

1. Истражује особине живих бића према

упутствима наставника 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;

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

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА

9. Користи доступну ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и приказу
резултата;
1. Истражује особине живих бића према

упутствима наставника 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;
4. Идентификује основне прилагођености
спољашње грађе живих бића на услове животне
средине, укључујући и основне односе исхране
и распрострањење.

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА
ЖИВОТА

САДРЖАЈИ
− Жива бића, нежива природа и биологија.
− Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана,
дисање, излучивање, надражљивост,
покретљивост, размножавање, раст и развиће.
− Једноћелијски и вишећелијски организми.
− Основе класификације: главни (морфолошки)
карактери и особине важне за класификацију.
Формирање скупова карактера који се уклапају
једни у друге (груписање живих бића).
− Исхрана. Храна као извор енергије и градивних
супстанци потребних за обављање свих
животних процеса.
− Дисање као размена гасова у различитим
срединама.
− Излучивање.
− Надражљивост.
− Покретљивост – кретање.
− Размножавање: бесполно и полно.
− Раст и развиће
− Дужина живота
− Промене које човек пролази током развића;
пубертет и полна зрелост.
− Живот у воденој и копненој средини – изглед,
прилагођености на начин живота
− Живот у води – изглед, прилагођености на
начин живота.
− Живот на копну – изглед, прилагођености на
начин живота.
− Живот под земљом – изглед, прилагођености
на начин живота.

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;

− Преношење особина са родитеља на потомке.
− Разлике родитеља и потомака.
− Разлике полног и бесполног размножавања у
настанку варијабилности.
− Јединке унутар једне врсте се међусобно
разликују (варијабилност) – узроци
варијабилности: наслеђивање и утицај средине
на развиће сваке јединке.
− Варијабилност организама унутар врсте је
предуслов за еволуцију.

1. Истражује особине живих бића према

упутствима наставника 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 које посматра и истражује и означава
кључне детаље.
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;

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА

1. Истражује особине живих бића према

упутствима наставника и води рачуна о
безбедности током рада;

2.

Групише жива бића према њиховим
заједничким особинама;

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

− Жива бића из непосредног окружења.
− Позитиван и негативан утицај људи на жива
бића и животну средину.
− Заштита живих бића и животне средине.
− Пројекат очувања природе у мом крају.
− Дивље животиње као кућни љубимци – да или
не.

− Значај врста за човека (самоникло јестиво,
лековито, отровно биље; животиње као храна
и могући преносиоци болести, отровне
животиње).

Одабира макро-морфолошки видљиве особине
важне за класификацију живих бића;
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;
10. Доведе у везу промене у спољашњој средини
(укључујући утицај човека) са губитком
разноврсности живих бића на Земљи;
11. Направи разлику између одговорног и
неодговорног односа према живим бићима у
непосредном окружењу;
12. Предлаже акције бриге о биљкама и
животињама у непосредном окружењу,
учествује у њима, сарађује са осталим
учесницима и решава конфликте на ненасилан
начин;
13. Илуструје примерима деловање људи на
животну средину и процењује последице
таквих дејстава;
3.

1. Истражује особине живих бића према

упутствима наставника и води рачуна о
безбедности током рада;
9. Користи доступну ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и приказу
резултата;
14. Идентификује елементе здравог начина
живота и у односу на њих уме да процени
сопствене животне навике и избегава ризична
понашања.

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

− Здрава исхрана и унос воде.
− Енергетски напици.
− Штетност дуванског дима и псхоактивних
супстанци.
− Физичка активност и здравље.
− Промене у пубертету и последице прераног
ступања у сексуалне односе.

Компетенције
Предметни исходи

− Истражује особине
живих бића према
упутствима
наставника и води
рачуна о безбедности
током рада;
− Групише жива бића
према њиховим
заједничким
особинама;
− Одабира макроморфолошки
видљиве особине
важне за
класификацију
живих бића;
− Идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе
живих бића на
услове животне
средине,
укључујући и
основне односе
исхране и
распрострањење.
− Једноставним
цртежом приказује
биолошке објекте
које посматра и
истражује и означава
кључне детаље
− Користи доступну

Стандарди

БИ.1.1.1. уме да наведе основне
карактеристике живог света
БИ.1.1.3. препознаје основне
сличности и разлике у изгледу и
понашању биљака и животиња
БИ.1.2.1. зна да су најмањи
организми саграђени од једне ћелије у
којој се одвијају сви карактеристични
животни процеси и зна основне
карактеристике грађе такве ћелије
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања
јединица грађе свих вишећелијских
организама у чијим одељцима се
одвијају разноврсни процеси, и зна
основне карактеристике грађе тих
ћелија
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике
грађе биљака, животиња и човека и
основне функције које се обављају на
нивоу организма
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у
организму садржи генетички
материјал
БИ.1.5.1. зна основне мере за
одржавање личне хигијене и хигијене
околине и разуме зашто је важно да их се
придржава
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи
једноставне процедуре, технике и
инструменте за прикупљање података
у биологији (посматрање, бројање,
мерење)
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз
помоћ наставника реализује
једноставно истраживање, попуни

Опште
међупредметне
компетенције

Назив теме / садржај
Кључни појмови
садржаја

Начини и поступци остваривања
програ
(Дидактичко-методичко упутство)

- У изучавању ћелије акценат је на
томе да је ћелија основна јединица
ПОРЕКЛО И
Компетенција за
РАЗНОВРСНОСТ
учење
грађе свих живих бића, да има своје
ЖИВОТА
основне делове (ћелијску
(16о+6у+9в+1с=32)
мембрану, цитоплазму са
Рад са подацима
органелама и једро са наследним
и информацијама
материјалом, као и да постоје ћелије
− Жива бића, нежива
чији се наследни материјал налази
природа
и
биологија.
Комуникација
слободан у цитоплазми, као
− Особине живих бића:
у
случају бактерија) и да према броју
ћелијска грађа, исхрана,
Одговорно
ћелија
разликујемо једноћелијска и
дисање, излучивање,
учешће у
вишећелијска
жива бића.
надражљивост,
демократском
- Није потребно детаљно изучавати
покретљивост,
друштву
грађу ћелије, нити помињати поједине
размножавање, раст и
органеле.
развиће.
Естетичка
Процедуре
за истраживање и елементе
−
Једноћелијски
и
компетенција
безбедног рада одређује наставник и
вишећелијски
упознаје ученике. Препорука је да се
организми.
Решавање
микроскоп не користи, већ да ђаци
− Основе
проблема
током вежбе самостално користе лупу
класификације:
посматрајући крупне ћелије које су им
главни (морфолошки)
Сарадња
доступне сходно окружењу у коме се
карактери и особине
школа налази, као нпр. ћелије
важне за класификацију.
Дигитална
паренхима поморанџе, јаје птице, икра
Формирање скупова
компетенција
рибе, јаја водоземаца.
карактера који се
Изучавање
заједничких особина живих
уклапају једни у друге
Одговоран
бића
треба
обрадити кроз огледе
(груписање живих бића).
однос према
(потребе
за
водом, одговарајућом
− Исхрана. Храна као
околини
температуром
за раст, дисање, развој и
извор енергије и
размножавање
и исхрана се могу
градивних супстанци
Одговоран
пратити
на
квасцу;
дисање, у смислу
потребних за
однос према
размене
гасова,
се
може пратити
обављање свих
здрављу
огледом
са
свећом;
кретање се
животних процеса.
може пратити огледом са кишном
− Дисање као размена
глистом на папиру итд).

Начин провере
остварености
исхода

• Иницијално
тестирање
• Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
• Самоевалуациј а
и евалуација на
крају месеца и
током појединих
часова
• Домаћи
задатак
• лабораторијск е
вежбе
• проблемски
задаци
• Писана
провера − објективни
тестови са
допуњавањем
кратких
одговора
− задаци са
означавањем
− задаци
вишеструког
избора
− спаривање
појмова

ИКТ и другу опрему
у истраживању,
обради података и
приказу резултата;

формулар, прикаже резултате у
табели/графикону и извести о
резултату
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у
лабораторији и на терену и правила о
раду и безбедности рада
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по
којима се царства међусобно
разликују на основу њихових
својстава до нивоа кола/класе
БИ.2.2.3. зна карактеристике и
основне функције спољашње грађе
биљака, животиња и човека
БИ.2.2.4. разуме да је за живот
неопходна енергија која се
производи, складишти и одаје у
специфичним процесима у ћелији и
да се то назива метаболизам
БИ.2.6.1. уме да уз навођење
реализује сложено прикупљање
података, систематизује податке и
извести о резултату
БИ.2.6.2. зна шта је грешка
инструмента и прецизност мерења и
уме по упутству да калибрише
инструмент
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника,
да прави графиконе и табеле према
два критеријума уз коментар
резултата
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је
нешто класификовано као живо или
као неживо
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по
којима се разликују биљке и
животиње и уме да их примени у
атипичним случајевима
БИ.3.6.1. разуме значај и уме

−
−
−
−
−
−

гасова у различитим
срединама.
Излучивање.
Надражљивост.
Покретљивост –
кретање.
Размножавање:
бесполно и полно.
Раст и развиће
Дужина живота
Промене које човек
пролази током
развића; пубертет и
полна зрелост.

- Потребно је заједничке особине
обрађивати упоредо, на
представницима свих великих
група, али би увек требало кренути
од човека као бића које је овом
узрасту најближе. Особине које се
не могу обрадити огледом, могу се
обрадити кроз истраживачки рад
ученика.
- Препорука је да ученици овог
узраста све задатке обављају у
пару, чиме развијају способности
сарадње и ненасилне комуникације,
а наставник може да оствари много
бољи увид у активности ученика.
- Све што ученици посматрају или
истражују би требало да прикажу
цртежом и на њему обележе
кључне детаље.
- После истраживања заједничких
особина, ученици би требало
самостално да изводе груписање
организама, према задатом
критеријуму. Наставник може
самостално одабрати једну или
више група (на примеру биљака и
животиња) погодних за
савладавање научног принципа
класификације организама.
- Треба више пажње посветити
карактеристичним особинама
(морфологији), а не ономе што
жива бића раде (нпр. расту целог
живота, могу да пливају...), како
изгледају (нпр. имају одређену
боју), или зато што a priori знамо
припадност групи (нпр. цветнице,
бескичмењаци, сисари...). Овакав

самостално да реализује систематско
и дуготрајно прикупљање података
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан
протокол прикупљања података и
формулар за упис резултата

начин на који се жива бића
класификују путем успостављања
хијерархије главних „атрибута“
(карактера) које имају и уклапања у
поједине скупове (групе), омогућава
увођење научног приступа и
разумевање биолошке еволуције.
- Не препоручује се увођење нижих
систематских категорија, осим
врсте због наслеђивања особина.
Слично као и код обраде заједничких
особина живих бића, све што ученици
посматрају или истражују би требало
да прикажу цртежом и на њему
обележе кључне детаље, као и да
направе речник основних појмова,
при чему на овом узрасту не
инсистирати на употреби појмова
као што су морфологија, анатомија,
хијерархија.

− Истражује особине

живих бића према
упутствима
наставника и води
рачуна о
безбедности током
рада;
− Групише жива бића
према њиховим
заједничким
особинама;
− Одабира макроморфолошки
видљиве особине
важне за
класификацију живих
бића;
− Идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе
живих бића на
услове животне
средине, укључујући
и основне односе
исхране и
распрострањење.
− Једноставним
цртежом приказује
биолошке објекте
које посматра и
истражује и означава
кључне детаље
− Користи доступну
ИКТ и другу опрему у
истраживању,
обради података и
приказу резултата;

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи
једноставне процедуре, технике и
инструменте за прикупљање
података у биологији (посматрање,
бројање, мерење)
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз
помоћ наставника реализује
једноставно истраживање, попуни
формулар, прикаже резултате у
табели/графикону и извести о
резултату
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у
лабораторији и на терену и правила о
раду и безбедности рада
БИ.2.1.2.познаје и користи
критеријуме за разликовање биљака
и животиња и примењује их у
типичним случајевима
БИ.2.3.3.разуме зашто потомци личе
на родитеље и њихове претке, али
нису идентични са њима
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан
протокол прикупљања података и
формулар за упис резултата,
БИ.3.1.1 примењује критеријуме за
разликовање живог од неживог у
граничним случајевима и у
атипичним примерима (вируси,
делови организама, плодови и сл.)

− У овој области је акценат на

ученичком истраживању
спољашњих особина живих бића из
непосредног окружења и њиховом
односу са условима средине у којој
Рад са
живе (нпр. за живот у воденој и
подацима и
копненој срединижаба, комарац,
информацијама
вилин коњиц итд; за живот у води
речна шкољка, речни рак, шаран,
Комуникација
штука, локвањ, дрезга, нека алга
итд; за живот на копну човек, срна,
Одговорно
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И
пас, мачка, јазавац, слепи миш, сова
учешће у
ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА
ушара, кокошка, шумски мрав,
демократском
ЖИВОТА
стрижибуба, храст, смрча, дивља
друштву
(5о+1у+1в+1с=8)
ружа, љубичица, хајдучка трава,
Естетичка
камилица, ливадарка итд; за живот
Живот у воденој и
компетенција
под земљом кртица, ровац, кишна
копненој средини –
глиста итд;) због чега у
изглед,
препорученим садржајима нема
Решавање
прилагођености на
морских организама. Ако су ученици
проблема
начин живота
заинтересовани за њих, јер их срећу
Живот у води – изглед,
у нпр. географији или научноСарадња
прилагођености на
популарним емисијама, наставник
начин живота.
треба да одговори њиховим
Дигитална
Живот на копну – изглед,
образовним потребама. Треба
компетенција
прилагођености на
имати у виду да су примери дати у
начин живота.
табели само препоручени садржаји,
Одговоран
Живот под земљом –
тј. наставник може користити све
однос према
изглед,
или само неке од примера, а може
околини
прилагођености на
увести и нове адекватне примере,
начин живота.
сходно окружењу у коме се школа
Одговоран
налази, структури одељења и
однос према
интересовању ученика.
здрављу
− Резултате истраживања би требало
искористити за генерализацију и
увођење новог појма –
прилагођеност (адаптација).
− Часови утврђивања и часови

Компетенција за
учење

вежбања могу се искористити за
радионичарски рад описивања и
цртања животних форми на •

Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
• Сумирање
постигнућа
усменог
ангажовања
крајем децембра
• Самоевалуациј
а и евалуација на
крају месеца и
током појединих
часова
• Домаћи
задатак
• проблемски
задаци
• Писана
провера
− објективни
тестови са
допуњавањем
кратких
одговора
− задаци са
означавањем
− задаци
вишеструког
избора
− спаривање
појмова

− Истражује особине

живих бића према
упутствима
наставника и води
рачуна о
безбедности током
рада;
− Групише жива бића
према њиховим
заједничким
особинама;
− Одабира макроморфолошки
видљиве особине
важне за
класификацију живих
бића;
− Једноставним
цртежом приказује
биолошке објекте
које посматра и
истражује и означава
кључне детаље.
− Прикупља податке о
варијабилности
организама унутар
једне врсте,
табеларно и
графички их
представља и изводи
једноставне
закључке;
− Разликује наследне
особине и особине
које су резултат
деловања средине,

БИ.1.3.1.разуме да јединка једне
врсте даје потомке исте врсте
БИ.1.3.2.зна основне појмове о
процесима размножавања
БИ.1.6.1.уме да разликује и користи
једноставне процедуре, технике и
инструменте за прикупљање
података у биологији (посматрање,
бројање, мерење)
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у
лабораторији и на терену и правила о
раду и безбедности рада
БИ.2.6.1. уме да уз навођење
реализује сложено прикупљање
података, систематизује податке и
извести о резултату
БИ.2.6.3.уме, уз помоћ наставника, да
прави графиконе и табеле према два
критеријума уз коментар резултата

− У овој области акценат је на

Компетенција за
учење
Рад са
подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Естетичка
компетенција
Решавање
проблема
Сарадња
Дигитална
компетенција
Одговоран
однос према
околини
Одговоран
однос према
здрављу

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА
(4о+2у+3в+1с=10)
Преношење особина са
родитеља на потомке.
Разлике родитеља и
потомака.
Разлике полног и
бесполног
размножавања у
настанку
варијабилности.
Јединке унутар једне
врсте се међусобно
разликују
(варијабилност) –
узроци
варијабилности:
наслеђивање и утицај
средине на развиће
сваке јединке.
Варијабилност
организама унутар
врсте је предуслов за
еволуцију.

преносу особина са родитеља на
потомке размножавањем,
разликама бесполног и полног
размножавања у погледу
наслеђивања особина и
разликовању наследних и
ненаследних утицаја у развићу
особина јединки.
− Потребно је разјаснити да се
особине једне јединке развијају под
утицајем наследних фактора које
је она добила од родитеља и,
истовремено, под утицајем
животних услова у којима се њено
развиће одвија. Требало би
нагласити да варијабилност
(различитост јединки) унутар једне
врсте настаје кроз садејство ових
фактора. Наведене феномене би
требало обрадити кроз ученичко
истраживање варијабилности
унутар једне врсте (нпр. разлике
између деце у одељењу, у
димензијама и боји плодова на
пијаци, између говеда у истом
домаћинству; уочавање разлика у
висини стабла, броју листова и
цветова биљака које расту у хладу
и оних који расту на сунцу, или
биљака које расту у близини
саобраћајница и даље од њих) и
кроз оглед са пелцерима или
листовима афричке љубичице
(биљке са истим наследним
материјалом различито изгледају
када расту под различитим

• Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
• Самоевалуациј
а и евалуација на
крају месеца и
током појединих
часова
• Домаћи
задатак
• лабораторијск
е вежбе
• проблемски
задаци
• Писана
провера
− објективни
тестови са
допуњавањем
кратких
одговора
− задаци са
означавањем
− задаци
вишеструког
избора
− спаривање
појмова

на моделима из
свакодневног
живота;
− Поставља
једноставне
претпоставке,
огледом испитује
утицај срединских
фактора на
ненаследне особине
живих бића и
критички сагледава
резултате;
− Користи доступну
ИКТ и другу опрему у
истраживању,
обради података и
приказу резултата;

условима).

− Огледу треба да претходи

постављање хипотезе која ће бити
огледом испитана (шта очекујем да
ће се десити ако резнице исте
биљке гајим у различитим условима
осветљености и слично). Закључци о
наслеђивању, утицају фактора
животне средине и индивидуалној
варијабилности могу бити
генерализовани и повезани са
питањима из свакодневног живота.
На овај начин се постиже
разумевање различитости између
људи са акцентом на то да је свака
особа јединствена и непоновљива
(чиме се доприноси фундаменталној
изградњи осећања прихватања и
толеранције јер сви смо међусобно
различити). Такође, на овај начин
намеће се суштинско разумевање
разлога због којих животни стил
сваког од нас (исхрана, физичка
активност, пушење, наркоманија и
сл.) утиче на наше особине (нпр.
раст и формирање тела током
одрастања и касније) и на
потенцијална обољевања.
− Табеларно и графичко приказивање
резултата, са обавезним
извођењем закључака, би требало
практиковати увек када се
прикупљају подаци.
− Препорука је да се ИКТ опрема
користи за прикупљање, обраду
података и представљање
резултата истраживања или
огледа, када се ученици оспособе за

њено коришћење на часовима
предмета информатика и
рачунарство и техника и
технологија.
− У петом разреду, неопходно је
увести само појам наследног
материјала као узрока уочене
различитости и појам врсте због
варијабилности. Не препоручује се
увођење појмова ген, хроматин,
хромозом, Менделових правила
наслеђивања и слично.

− Истражује особине

живих бића према
упутствима
наставника и води
рачуна о
безбедности током
рада;
− Групише жива бића
према њиховим
заједничким
особинама;
− Одабира макроморфолошки
видљиве особине
важне за
класификацију живих
бића;
− Идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе
живих бића на
услове животне
средине, укључујући
и основне односе
исхране и
распрострањење.
− Користи доступну
ИКТ и другу опрему у
истраживању,
обради података и
приказу резултата;
− Доведе у везу
промене у
спољашњој средини
(укључујући утицај

БИ.1.4.2. препозн аје у т иц аје
појед иних аб иотич ких и биоти ч ких
ф акт ора н а орган изме и попу лаци
је БИ.1.1.3.препознаје основне
сличности и разлике у изгледу и
понашању биљака и животиња БИ.1.4.4.
препозн аје ж ивотн е у слове
који влад ају у каракт ерист ич н им
екосист емима С рб ије и н ајваж није
пред ст авн ике врст а које их
н асељ авају ,
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи
једноставне процедуре, технике и
инструменте за прикупљање података у
биологији (посматрање, бројање,
мерење)
БИ.1.4.3.уме на задатом примеру да
од ред и мате ријалн е и ен ергет ске
т окове у екосист ему , ч лан ове лан
аца
исхран е и правце кру ж ења
н ајважн ији х су пст анци (вод е,
у гљ ен ика, азот а) .,
БИ.2.1.3.познаје критеријуме по
којима се царства међусобно
разликују на основу њихових
својстава до нивоа кола/класе
БИ.2.4.4. зн а д а у природи пост о
ји
кру ж ење појед иних су пст ан ци
(воде,
у гљ ен ика и азот а) БИ.2.6.1.уме да
уз навођење реализује сложено
прикупљање података, систематизује
податке и извести о резултату
БИ.3.4.2.разуме да се уз материјалне
т окове у век прен оси и ен ерги ја и
об рат н о и ин терпрет ира одн осе

− Исходи у овој области омогућавају

Компетенција за
учење
Рад са
подацима и
информацијама

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ
(4о+3у+5в+1с=13)

Комуникација
Одговорно
учешће у
демократском
друштву

−

−

Естетичка
компетенција
−

Решавање
проблема

−

Сарадња

−

Дигитална
компетенција

−

Одговоран
однос према
околини
Одговоран
однос према
здрављу

Жива бића из
непосредног
окружења.
Позитиван и
негативан утицај
људи на жива бића и
животну средину.
Заштита живих бића и
животне средине.
Пројекат очувања
природе у мом крају.
Дивље животиње као
кућни љубимци – да
или не.
Значај врста за човека
(самоникло јестиво,
лековито, отровно
биље; животиње као
храна и могући
преносиоци болести,
отровне животиње).

да се жива бића проучавају у
амбијенту у којем реално живе и да
се код ученика развија осећање
одговорности за заштиту природе и
биолошке разноврсности, као и
свест о властитом положају у
природи и потреби одрживог
развоја.
− Препорука је да се часови
намењени реализацији исхода из
ове области изводе што чешће ван
учионице у природном окружењу
(школском дворишту или на неком
другом терену), где би ђаци
самостално или у групама
проучавали жива бића, прикупљали
податке, осмишљавали и
реализовали еколошке пројекте.
− Пројекте могу да осмисле на
почетку школске године, да их
реализују током читаве године, а на
часовима предвиђеним за ову
област да представе резултате.

• Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
• Самоевалуациј
а и евалуација на
крају месеца и
током појединих
часова
• Домаћи
задатак
• лабораторијск
е вежбе
• проблемски
задаци
• Писана
провера
− објективни
тестови са
допуњавањем
кратких
одговора
− задаци са
означавањем
− задаци
вишеструког
избора
− спаривање
појмова

исхране у екосистему (аутотрофне,
хетеротрофне, сапротрофне животне
комплексе, ланце исхране и трофичке
пирамиде).
 11. На
пра
в
ира
з
л
ик
у
између одговорног и
неодговорног односа
према живим
бићима у
непосредном
окружењу;
12. Предлаже акције
бриге о биљкама
и животињама у
нenocpeдном
окружењу, учествује у
њима, сарађује са
осталим учесницима и
решава конфликте
на ненасилан начин;
човека) са губитком
разноврсности живих
бића на Земљи;

13. Илуструје
примерима
деловање људи на
животну средину и
процењује
последице таквих
дејстава;

−
− Истражује особине

живих бића према
упутствима
наставника и води
рачуна о
безбедности током
рада;

− 9. Користи доступну

ИКТ и другу опрему у
истраживању,
обради података и
приказу резултата;

− 14. Идентификује

елементе здравог
начина живота и у
односу на њих уме
да процени
сопствене животне
навике и избегава
ризична понашања.

БИ.1.5.3.разуме значај одржавања
хигијене кућних љубимаца, домаћих
и дивљих животиња и правилног
опхођења са њима
БИ.2.5.3.зна како се чува хранљива
вред н ост н амирн иц а., БИ.2.5.4. зн
а
механ изме којима загађе ње ж
ивот не
сред ин е у грож ава зд рављ е ч
овека БИ.3.5.5.познаје симптоме и
главне карактеристике болести
метаболизма и узроке због којих
настају (гојазност, анорексија,
булимија, шећерна болест)

− У овој области акценат је на

Компетенција за
учење
Рад са
подацима и
информацијама
Комуникација
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Естетичка
компетенција
Решавање
проблема
Сарадња
Дигитална
компетенција

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
(4о+3у+1в+1с=9)
−
−
−

−
−

Здрава исхрана и унос
воде.
Енергетски напици.
Штетност дуванског
дима и псхоактивних
супстанци.
Физичка активност и
здравље.
Промене у пубертету
и последице прераног
ступања у сексуалне
односе.

основним чињеницама о здравој
исхрани (ужина спремљена код
куће), води као најздравијем пићу,
штетности енергетских пића и
дуванског дима.
− Промене у и на телу, као последице
пубертета, требало би повезати са
потребом одржавања личне
хигијене и хигијене животног
простора и опасностима од ступања
у преране сексуалне односе.
− Препорука је да се за обраду ових
појмова повремено доведу
стручњаци или одведу ученици у
одговарајуће установе.
− Свакако би требало обраду
прераног ступања у сексуалне
односе обрадити заједно са
школским психологом.

Одговоран
однос према
околини
Одговоран
однос према
здрављу
Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:

• Формативно,
свакодневно
оцењивање
усмених
одговора
ученика
• Самоевалуациј
а и евалуација на
крају месеца и
током појединих
часова
• Домаћи
задатак
• лабораторијск
е вежбе
• проблемски
задаци
• Писана
провера
− објективни
тестови са
допуњавањем
кратких
одговора
− задаци са
означавањем
− задаци
вишеструког
избора
− спаривање
појмова

просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Математика
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Географија
Техника и технологија
Ликовна култура
Српски језик и књижевност
Mатерњи језик
НАЧИНИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм биологије за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан је на остваривање исхода.
Спирални наставни програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину информација, до којих долази самостално уз
подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и искуством
стеченим у претходном разреду, уз постепено појачавање захтева, у смислу логичких и методолошких операција. На тај начин се знање постепено проширује и
продубљује, односно гради.
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи биологију. Представљају опис интегрисаних знања, вештина,
ставова и вредности ученика у пет области предмета: порекло и разноврсност живота, јединство грађе и функције као основа живота, наслеђивање и
еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени у претходних пет,
сходно планираним активностима.) Исходи омогућавају да се циљ наставе биологије достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и
ревидираним стандардима. Они не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. За
израду исхода коришћена је Блумова ревидирана таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене.
Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена на учење у школи, што значи да ученик треба да учи:
- сми сле но : повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио из биологије и
других предмета;
- пр о б лемски : самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем
плана решавања задатог проблема;
- ди вер гентно : предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине;
- кр и ти ч ки : поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената;
- ко о пер а ти вно : кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе
саговорника. Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник поставља другачије захтеве.
-

НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА
− У изучавању ћелије акценат је на томе да је ћелија основна јединица грађе свих живих
бића, да има своје основне делове (ћелијску мембрану, цитоплазму са органелама и
једро са наследним материјалом, као и да постоје ћелије чији се наследни материјал
налази слободан у цитоплазми, као у случају бактерија) и да према броју ћелија
разликујемо једноћелијска и вишећелијска жива бића.
− Није потребно детаљно изучавати грађу ћелије, нити помињати поједине органеле.
− Процедуре за истраживање и елементе безбедног рада одређује наставник и упознаје
ученике. Препорука је да се микроскоп не користи, већ да ђаци током вежбе
самостално користе лупу посматрајући крупне ћелије које су им доступне сходно
окружењу у коме се школа налази, као нпр. ћелије паренхима поморанџе, јаје птице,
икра рибе, јаја водоземаца.
− Изучавање заједничких особина живих бића треба обрадити кроз огледе (потребе за
водом, одговарајућом температуром за раст, дисање, развој и размножавање и
исхрана се могу пратити на квасцу; дисање, у смислу размене гасова, се може пратити
огледом са свећом; кретање се може пратити огледом са кишном глистом на папиру
итд).
− Потребно је заједничке особине обрађивати упоредо, на представницима свих
великих група, али би увек требало кренути од човека као бића које је овом узрасту
најближе. Особине које се не могу обрадити огледом, могу се обрадити кроз
истраживачки рад ученика.
− Препорука је да ученици овог узраста све задатке обављају у пару, чиме развијају
способности сарадње и ненасилне комуникације, а наставник може да оствари много
бољи увид у активности ученика.
− Све што ученици посматрају или истражују би требало да прикажу цртежом и на
њему обележе кључне детаље.
− После истраживања заједничких особина, ученици би требало самостално да изводе
груписање организама, према задатом критеријуму. Наставник може самостално
одабрати једну или више група (на примеру биљака и животиња) погодних за
савладавање научног принципа класификације организама.
− Треба више пажње посветити карактеристичним особинама (морфологији), а не
ономе што жива бића раде (нпр. расту целог живота, могу да пливају...), како
изгледају (нпр. имају одређену боју), или зато што a priori знамо припадност групи
(нпр. цветнице, бескичмењаци, сисари...). Овакав начин на који се жива бића
класификују путем успостављања хијерархије главних „атрибута“ (карактера) које
имају и уклапања у поједине скупове (групе), омогућава увођење научног приступа и
разумевање биолошке еволуције.

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА

− Не препоручује се увођење нижих систематских категорија, осим врсте због
наслеђивања особина.
− Слично као и код обраде заједничких особина живих бића, све што ученици посматрају
или истражују би требало да прикажу цртежом и на њему обележе кључне детаље, као
и да направе речник основних појмова, при чему на овом узрасту не инсистирати на
употреби појмова као што су морфологија, анатомија, хијерархија.
− У овој области је акценат на ученичком истраживању спољашњих особина живих
бића из непосредног окружења и њиховом односу са условима средине у којој живе
(нпр. за живот у воденој и копненој срединижаба, комарац, вилин коњиц итд; за
живот у води речна шкољка, речни рак, шаран, штука, локвањ, дрезга, нека алга итд;
за живот на копну човек, срна, пас, мачка, јазавац, слепи миш, сова ушара, кокошка,
шумски мрав, стрижибуба, храст, смрча, дивља ружа, љубичица, хајдучка трава,
камилица, ливадарка итд; за живот под земљом кртица, ровац, кишна глиста итд;)
због чега у препорученим садржајима нема морских организама. Ако су ученици
заинтересовани за њих, јер их срећу у нпр. географији или научно-популарним
емисијама, наставник треба да одговори њиховим образовним потребама. Треба
имати у виду да су примери дати у табели само препоручени садржаји, тј. наставник
може користити све или само неке од примера, а може увести и нове адекватне
примере, сходно окружењу у коме се школа налази, структури одељења и
интересовању ученика.
− Резултате истраживања би требало искористити за генерализацију и увођење новог
појма – прилагођеност (адаптација).
− Часови утврђивања и часови вежбања могу се искористити за радионичарски рад
описивања и цртања животних форми на карактеристичним примерима.
− У овој области акценат је на преносу особина са родитеља на потомке
размножавањем, разликама бесполног и полног размножавања у погледу
наслеђивања особина и разликовању наследних и ненаследних утицаја у развићу
особина јединки.
− Потребно је разјаснити да се особине једне јединке развијају под утицајем наследних
фактора које је она добила од родитеља и, истовремено, под утицајем животних
услова у којима се њено развиће одвија. Требало би нагласити да варијабилност
(различитост јединки) унутар једне врсте настаје кроз садејство ових фактора.
Наведене феномене би требало обрадити кроз ученичко истраживање
варијабилности унутар једне врсте (нпр. разлике између деце у одељењу, у
димензијама и боји плодова на пијаци, између говеда у истом домаћинству;
уочавање разлика у висини стабла, броју листова и цветова биљака које расту у
хладу и оних који расту на сунцу, или биљака које расту у близини саобраћајница и
даље од њих) и кроз оглед са пелцерима или листовима афричке љубичице (биљке са

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ

истим наследним материјалом различито изгледају када расту под различитим
условима).
− Огледу треба да претходи постављање хипотезе која ће бити огледом испитана (шта
очекујем да ће се десити ако резнице исте биљке гајим у различитим условима
осветљености и слично). Закључци о наслеђивању, утицају фактора животне средине и
индивидуалној варијабилности могу бити генерализовани и повезани са питањима из
свакодневног живота. На овај начин се постиже разумевање различитости између
људи са акцентом на то да је свака особа јединствена и непоновљива (чиме се
доприноси фундаменталној изградњи осећања прихватања и толеранције јер сви смо
међусобно различити). Такође, на овај начин намеће се суштинско разумевање
разлога због којих животни стил сваког од нас (исхрана, физичка активност, пушење,
наркоманија и сл.) утиче на наше особине (нпр. раст и формирање тела током
одрастања и касније) и на потенцијална обољевања.
− Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним извођењем закључака,
би требало практиковати увек када се прикупљају подаци.
− Препорука је да се ИКТ опрема користи за прикупљање, обраду података и
представљање резултата истраживања или огледа, када се ученици оспособе за
њено коришћење на часовима предмета информатика и рачунарство и техника и
технологија.
− У петом разреду, неопходно је увести само појам наследног материјала као узрока
уочене различитости и појам врсте због варијабилности. Не препоручује се увођење
појмова ген, хроматин, хромозом, Менделових правила наслеђивања и слично.
− Исходи у овој области омогућавају да се жива бића проучавају у амбијенту у којем
реално живе и да се код ученика развија осећање одговорности за заштиту природе и
биолошке разноврсности, као и свест о властитом положају у природи и потреби
одрживог развоја.
− Препорука је да се часови намењени реализацији исхода из ове области изводе што
чешће ван учионице у природном окружењу (школском дворишту или на неком
другом терену), где би ђаци самостално или у групама проучавали жива бића,
прикупљали податке, осмишљавали и реализовали еколошке пројекте.
− Пројекте могу да осмисле на почетку школске године, да их реализују током читаве
године, а на часовима предвиђеним за ову област да представе резултате.

− У овој области акценат је на основним чињеницама о здравој исхрани (ужина

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

спремљена код куће), води као најздравијем пићу, штетности енергетских пића и
дуванског дима.
− Промене у и на телу, као последице пубертета, требало би повезати са потребом
одржавања личне хигијене и хигијене животног простора и опасностима од ступања у
преране сексуалне односе.
− Препорука је да се за обраду ових појмова повремено доведу стручњаци или одведу
ученици у одговарајуће установе.
− Свакако би требало обраду прераног ступања у сексуалне односе обрадити заједно са
школским психологом.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је
ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања.
Ниво циља учења
Памтити (навести, препознати, идентификовати...)

Разумети (навести пример, упоредити, објаснити, препричати...)

Применити (употребити, спровести, демонстрирати...)

Анализирати (систематизовати, приписати, разликовати...

Евалуирати (проценити, критиковати, проверити...)
Креирати (поставити хипотезу, конструисати, планирати...)

Одговарајући начин оцењивања
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

објективни тестови са допуњавањем кратких одговора
задаци са означавањем
задаци вишеструког избора
спаривање појмова
дискусија на часу
мапе појмова
проблемски задаци
есеји
лабораторијске вежбе
проблемски задаци
симулације
дебате
истраживачки радови
есеји
студије случаја
решавање проблема
дневници
студије случаја
критички прикази
проблемски задаци
експерименти
истраживачки пројекти

Такође, потребно је ускладити оцењивање са његовом сврхом.
Сврха оцењивања
Оцењивање наученог (сумативно)

Оцењивање за учење (формативно)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Могућа средства оцењивања
тестови
писмене вежбе
извештаји
усмено испитивање
есеји.
посматрање
контролне вежбе
дијагностички тестови
дневници
самоевалуација
вршњачко оцењивање
практичне вежбе.

У в ре д новању нау че ног , поред усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања. На интернету, коришћењем кључних речи outcome
assessment
(testing, forms, descriptiv/numerical), могу се наћи различити инструменти за оцењивање и праћење.
У ф орм атив ном оц ењ ив ању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте активности која се вреднује. Када је у питању нпр.
практичан рад (тимски рад, пројектна настава, теренска настава и слично) може се применити табела у којој су приказани нивои постигнућа ученика са
показатељима испуњености. Наставник треба да означи показатељ који одговара понашању ученика.
В ре д новањ е ак тив ности , нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о
сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).
У процесу оцењивања добро је ко р и сти ти по р тфо ли о (збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и
прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo
прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању
ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак
критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора је
решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, уз коришћење Блумове
таксономије.
Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако наставник може да
сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме
грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да
размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу.
На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода)

Процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и вредновање
научених поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова;
уметничко изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење
радних задатака.

Степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току
савладавања програма предмета;

Шта пратимо

Поступак и инструменти
оцењивања
- Свакодневно бележење
активности ученика на
часу у свеску евиденције
наставника

ученик који остварује веома значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности
самостално испуњавања захтеве који су утврђени на
основном и средњем нивоу, као и већину захтева са
напредног нивоа посебних стандарда постигнућа,
односно захтева који су одређени индивидуалним
образовним планом и прилагођеним стандардима
постигнућа, добија оцену одличан (5);
ученик који остварује значајан напредак у
савладавању програма предмета и у потпуности,
самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на
основном и средњем нивоу, као и део захтева са - Усмено одговарање,
напредног нивоа посебних стандарда постигнућа уз свеска евиденције
мању помоћ наставника, односно захтева који су наставника
одређени индивидуалним образовним планом и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену врло добар (4);
-Редовност доношења
домаћег, свеска
евиденције
ученик који остварује напредак у савладавању
програма предмета и у потпуности, самостално
испуњавања захтеве који су утврђени на основном и
већи део на средњем нивоу посебних стандарда
постигнућа, односно захтева који су одређени
индивидуалним
образовним
планом
и
прилагођеним стандардима постигнућа, добија
оцену добар (3);
ученик који остварује минималан напредак у
савладавању програма предмета и испуњавања уз
помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем
делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве
који су одређени индивидуалним образовним
планом и прилагођеним стандардима постигнућа и,

Критеријуми
Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног, потпуног
одговора на тежа питања +5
Ко не зна одговор Учесталост по месецима
Свеобухватност одговора
Сналажење на зидним сликама,
пиродном материјалу
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива
За три недоношења домаћег -1 у
свеску
Прегледање свески

- Писане провере, свеска
евиденције

Бодовање:
35-49%-2
50-74%-3
75.89%-4
90-100%-5

- Групни рад
(посматрање наставника,
излагање група), свеска
евиденције

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви имају
задато забележено у свескама...)
Степен знања свих чланова групе
Квалитативно и квантитативно
процењивање резултата рада група

Време
Свакодневно
бележење
током године

Пресек стања
по тромесечју
По потреби,
бар једном у
полугодишту
Свакодневно
током године
праћење/
пресек стања
за тромесечје
На крају
наставне
године
Након сваке
теме

По потреби

добија оцену довољан (2);

(пано, табела...)

Одговоран однос према раду, постављеним
задацима, и исказано интересовање и
мотивацију за учење и напредовање. активно
учествовање у настави, сарадњу са другима

Ангажовање ученика у настави.

Рад у пару
(посматрање наставника,
излагање парова), свеска
евиденције

веома висок степен ангажовања ученика (5)
висок степен ангажовања ученика (4)
уз ангажовање ученика (3)
ангажовање ученика (2)

-Сналажење на зидним
сликама, шемама
Вођење евиденције од
стране наставника о:
-Броју јављања на
часовима
-Броју успешности у
групном раду, раду у пару
-Учешћу на такмичењима,
посета културноисторијским
институцијама
-Несебичном пружању
помоћи другим
ученицима..

Прва три пара која ураде добијају +5

-Све што је рађено на часу налази се
у свескама
-Број и квалитет добровољног
учешћа у разним наставним и
ваннаставним активностима
(такмичења, израда паноа, кратко
предавање, вођење квиза, израда
асоцијација...)

По потреби
На крају
школске
године
-Пресек стања
по
тромесечјима

ПРОГРАМ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Разред: шести
Фонд: 72 часа
Циљ: Циљ наставе и учења 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
Задаци наставе биологије су:
-развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације;
-развијање основне научне писмености,логичког расуђивања,објективности и критичког мишљења;
-упознавање спољашње средине и основне унутрашње грађе праживотиња;
-упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња;
-развијање одговорног односа према животињама;
-разумевање еволутивног развоја живог света;
-развијање хигијенских навика и здравствене културе.
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
-уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности;
-уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака,гљива и животиња;
-упознају основне појмове о природном систему животиња;
-упознају животни простор,начин живота,грађу,разноврсност и значај праживотиња;
- упознају животни простор,начин живота,спољашњу грађу и основе унутрашње грађе,разноврсност и значај сунђера,дупљара,црва,мекушаца,зглавкара и
бодљокожаца;
-схвате улогу инсеката у природи;
-упознају болести које изазивају или преносе животиње,начин преношења и превенцију;
-упознају животни простор,начин живота,грађу,разноврсност и значај риба,водоземаца,гмизаваца,птица и сисара;
-схвате значај бриге о потомству птица и сисара;
-схвате значај одговорног односа према животињама;
-сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине историје;
-знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака (записа);
-разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења;

Т ем а тски / гл о ба лни п ла н
Р.Б.

Наставна тема

Обрада

Понављање

Вежбе

Систематизација

УКУПНО

I

Увод

1

2

/

/

3

II

Праживотиње

4

3

1

1

9

III

Царство животиња

25

18

3

2

48

3

3

/

/

6

3

3

/

/

6

36

29

4

3

72

IV
V

Угроженост и заштита
животиња
Увод у еволуцију живог
света
УКУПНО:

Начин и поступак остваривања програма
- Континуирано припремање за часове, како наставника тако и ученика
- Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу
- Што више користити методе рада, које активирају ученике и у којима су самосталнији у раду
- Што интересантније извођење наставе биологије подстицањем креативног и критичког мишљења код ученика, развијањем моралних ставова и
емотивног односа према догађајима...
- Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија, хемија, чувари природе, српски језик, грађанско, ликовно васпитање....
- Консултације са наставницима сродних предмета
- Осмишљавање додатног материјала
- Брижљиво планирање и рационално извођење различитих метода рада ради постизања што веће индивидуализације наставе и што већег
искоришћавања и развоја ученичких капацитета
- Правилан избор и комбинација различитих облика рада на часу
- Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрације, шеме, графикони, дијапозитиви, ППТ, филмови...
- Посета екосистемима непосредног окружења и свим садржајима везаним са настани програм
- Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, интернета, енциклопедија...
- Прилагођавање задатака индивидуалним способностима и напредовању ученика
Врсте активности у образовно-васпитном раду
- Повезује знања из различитих области, успоставља корелацију између садржаја
- Слуша на часу и активно учествује (континуирано се јавља, учествује у разним облицима рада на часу, израђује задатке-контролне, домаће...)
- Чита уџбеник, издваја најважније чињенице и појмове, израђује домаће задатаке
- Развијање креативног и критичког мишљења анализом биолошких текстова, научних емисија,

Користи зидне слике, шеме уз помоћ наставника или самостално
Повезује и проширује стечена знања
Користи додатне изворе и литературу: интернет и енциклопедије...
Извештава о резултатима свог рада: одговара на часу, поставља питања, износи своје ставове, предаје лекцију...
Процењује свој и туђи рад
Развија емотивни однос и изграђује морални став према природи и процесима
Уочава узрочно-последичне везе
Израђује помоћна наставна средства: паное, карте, шеме, лозе...
Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја.
Корелације:
-

Унутар предмета:
- корелација са градивом петог разреда, посебно у наставним темама 1,2 и 3
- корелација са градивом седмог разреда кроз еволуцију органских система, паразитска обољења, начин преношења и мере превенције, разлике између
спољашњих и унутрашњеих паразита
- корелација са градивом осмог разреда у наставној теми 4 и 5, веза са екологијом и основним оринципима екологије ( прилагођавање, природна селекција
), као и утицајем човека на окружење
Између предмета:
- српски језик и књижевност – израда домаћих задатака есејског типа, рад са текстом и обрада текста приликом израде презентација, читање и разумевање
текста, издвајање кључних речи и најважнијих појмова
- математика – рад са табелама, решавање Венових дијаграма
- информатика и рачунарство – примена ИКТ технологија у изради домаћих задатака, прикупљању података и информација, фотографија и видео клипова
- ликовна култура – израда паноа, плаката, цртежа, модела
- географија – употреба географских карти за одређивање распрострањености одређених група животиња, посебно ендемичних и реликтних врста.
Корелација биологије са другим наставним предметима планираће се током школске године што ће бити евидентирано у месечним плановима.
ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА:
- Наставне теме обрађују садржаје из зоологије и логички су распоређене у пет тематских целина: Увод, Праживотиње, Царство животиња, Угроженост и
заштита животиња и увод у еволуцију живог света (еволуција човека и наслеђивање изучавале су се у осмом разреду). Овако конципиран програм пружа
ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања градива, не треба да се инсистира на детаљној грађи, већ да се стави акценат на
животни простор, начин живота, разноврсност и значај појединих група у оквиру царства животиња.Предвиђено је да око 50% садрж аја буде предвиђено

-

за обраду, 50% за утврђивање и друге облике часова (вежбе, практичана рад и др.). По потреби овај план се може кориговати у корист часова утврђивања
у зависности од специфичности одељења тј. уколико ученици спорије усвајају наставне садржаје.
Нивое усвојености садржаја проверавамо различитим захтевима које постављамо пред ученике, водећи рачуна о томе који ниво желимо да проверимо.
Проверавање може бити усмено или писмено. Пожељно је да се приликом оцењивања користе оба начина проверавања. Без обзира на то који тип
проверавања користимо, важно је да код ученика развијамо логичко размишљање и повезивање, а не искључиво репродуктивна знања.
Приликом писменог проверавања нивоа усвојености знања важно је комбиновати различите типове питања која код ученика стимулишу мисаоне
активности на различитим нивоима, чиме можемо утврдити да ли су ученици градиво усвојили на нивоу знања, разумевања, примене или на неком
другом нивоу

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА
У току школске године биће реализоване две процене остварености стандарда: на крају првог полугодишта и на крају школске године ( ова процена обухвата
читаво градиво ). Ученици ће решавати тестове израђене по стандардима, који ће се састојати од дванаест питања и то: 6 на осн овном, 4 на средњем и 2 на
напредном нивоу. Ученици ће радити тест подељени у две групе. Резултати ће бити приказани табеларним прикатом процене остварености стандарда по
нивоима. У тестовима ће преовладавати задаци отвореног типа.
Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
СТАНДАРДИ ПО ТЕМАМА
ШЕСТИ РАЗРЕД
Ред.
број
настав
н теме

I

НАСТАВНА ТЕМА

Увод

Очекивани стандарди постигнућа
основни

БИ.1.1.3.
БИ.1.1.4.
БИ.1.3.8.

средњи

БИ.2.1.2.
БИ.2.1.3.
БИ.2.2.1.

напредни

БИ.3.1.3.

II

III

Праживотиње

Царство животиња

БИ.1.2.1.
БИ.1.2.5.
БИ.1.2.6.
БИ.1.2.7.
БИ.1.3.1.
БИ.1.3.2.
БИ.1.5.1.
БИ.1.5.2.
БИ.1.5.4.
БИ.1.6.1.
БИ.1.6.2.

БИ.2.2.4.
БИ.2.2.6.
БИ.2.3.1.

БИ.1.6.1.
БИ.1.6.2.
БИ.1.1.5.
БИ.1.2.2.
БИ.1.2.3.
БИ.1.2.4.
БИ.1.2.6.
БИ.1.3.8.

БИ.2.1.4.
БИ.2.2.1.
Б.И.2.2.2.
БИ.2.2.3.
БИ.2.2.7.
БИ.2.2.8.
БИ.2.2.9.
БИ.2.3.1.
БИ.2.3.2.

БИ.1.3.9.
БИ.1.4.3.
БИ.1.5.1.
БИ.1.5.2.
БИ.1.5.3.
БИ.1.5.5.

IV

V

Угроженост и заштита животиња

Увод у еволуцију живог света

БИ.1.5.3.
БИ.1.4.6.
БИ.1.4.7.
БИ.1.4.8.

БИ.2.4.8.
БИ.2.4.9.

БИ.1.3.8.
БИ.1.3.9.
БИ.1.3.10.

БИ.2.3.5.
БИ.2.3.6.

БИ.3.2.1.

БИ.3.2.1.
БИ.3.2.3.
БИ.3.2.4.
БИ.3.2.5.

БИ.3.3.5.

Основни ниво:
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња;
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих;
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе.
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви каракатеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе
такве ћелије;
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организма у чијим се одељцима одвијају разноврсни процеси, и зна основне
карактеристике грађе тих ћелија;
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма;
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси;
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организмиобезбеђују исхраном;
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића(дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће,размножавање);
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином.
БИ.1.3.1. разуме да јединке једне врсте дају потомке исте врсте;
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесу размножавања;
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи и етапе земљине историје;
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа;
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама;
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанакврста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад);
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању жи-вотне средине (рециклажа, компост) и заштити биодиверзитета (Националних паркова,
природних резервата);
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења;
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне и хигијене околине разуме зашто је важно да их се придржава;
БИ.1.5.2.разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране;
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима;
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије);
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од
стања када мора да се обрати лекару.
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији ( посматрање, бројање, мерење).
Средњи ниво
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима;
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе;
Б.И.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује
мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме.
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зави-сности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и
животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.);

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке; зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са
истом функцијом органе, органи са истом функцијом системе органа;
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађебиљака, животиња и човека;
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се тај процес назива
метаболизам;
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и животњској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање;
БИ2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи;
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координиција функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију;
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе.
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања;
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота;
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама;
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне
средине.
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије;
Б.И.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)

Напредни ниво
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима;
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група;
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека;
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност;
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције;
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве инеграције
понашања за преживљавање;
БИ.3.2.5. разуме сличности и рзлике у инеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса;
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању
унутрашње равнотеже (улога нервног система)
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механими, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Разред: седми
Фонд: 72 часа
Циљ: Циљ наставе и учења 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
Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о
грађи и функционисању човечијег организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља.
Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, способности критичког мишљења, објективно и логичко
расуђивање као и хумане односе међу половима.
Задаци наставе биологије су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије. сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви
наставе биологије буду у пуној мери реализовани
- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства
- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи
- разумевање еволутивног положаја човека
- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, стицање одговорности за лично здравље и здравље других људи
- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују хумане односе међу људима
- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
-развију свест о властитом пореклу и положају у природи, разумеју еволутивни положај човека;
- упознају грађу и функционисање људског организма;
- стекну одговорност за лично здравље и здравље других људи;
- схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања који обезвеђују хумане односе међу људима;
- стекну радне навике и способности за самостално посматрање и истраживање

Тематски/глобални план
Ред.
број НАСТАВНА ТЕМА

обрада понављ.

Систем.

вежба

укупно

I

Порекло и развој људске врсте

2

1

1

0

4

II

Грађа човечијег тела

33

11

4

11

59

III

Репродуктивно здравље

7

2

/

/

9

42
21
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14
8
7

5
3
2

11
6
5

72
38
34

УКУПНО
I полугодиште
II полугодиште

Корелације:
Унутар предмета:
- корелација са градивом шестог, посебно у наставним темама 1,2
Између предмета:
- српски језик и књижевност – израда домаћих задатака есејског типа, рад са текстом и обрада текста приликом израде презентација, читање и разумевање
текста, издвајање кључних речи и најважнијих појмова
- математика – рад са табелама, решавање Венових дијаграма
- информатика и рачунарство – примена ИКТ технологија у изради домаћих задатака, прикупљању података и информација, фотографија и видео клипова
- ликовна култура – израда паноа, плаката, цртежа, модела
- физика
- хемија
- историја
- географија
Корелација биологије са другим наставним предметима планираће се током школске године што ће бити евидентирано у месечним плановима.

Начин и поступак остваривања програма
- Континуирано припремање за часове, како наставника тако и ученика
- Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу
- Што више користити методе рада, које активирају ученике и у којима су самосталнији у раду
- Што интересантније извођење наставе биологије подстицањем креативног и критичког мишљења код ученика, развијањем моралних ставова и
емотивног односа према догађајима...
- Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија, хемија, чувари природе, српски језик, грађанско, ликовно васпитање....
- Консултације са наставницима сродних предмета
- Осмишљавање додатног материјала
- Брижљиво планирање и рационално извођење различитих метода рада ради постизања што веће индивидуализације наставе и што већег
искоришћавања и развоја ученичких капацитета
- Правилан избор и комбинација различитих облика рада на часу
- Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрације, шеме, графикони, дијапозитиви, ППТ, филмови...
- Посета екосистемима непосредног окружења и свим садржајима везаним са настани програм
- Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, интернета, енциклопедија...
- Прилагођавање задатака индивидуалним способностима и напредовању ученика
Врсте активности у образовно-васпитном раду
- Повезује знања из различитих области, успоставља корелацију између садржаја
- Слуша на часу и активно учествује (континуирано се јавља, учествује у разним облицима рада на часу, израђује задатке-контролне, домаће...)
- Чита уџбеник, издваја најважније чињенице и појмове, израђује домаће задатаке
- Развијање креативног и критичког мишљења анализом биолошких текстова, научних емисија,
- Користи зидне слике, шеме уз помоћ наставника или самостално
- Повезује и проширује стечена знања
- Користи додатне изворе и литературу: интернет и енциклопедије...
- Извештава о резултатима свог рада: одговара на часу, поставља питања, износи своје ставове, предаје лекцију...
- Процењује свој и туђи рад
- Развија емотивни однос и изграђује морални став према природи и процесима
- Уочава узрочно-последичне везе
- Израђује помоћна наставна средства: паное, карте, шеме, лозе...
ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА:
Наставне теме су логички распоређене, а обухватају садржаје науке о човеку, здравственој култури и репродуктивном здрављу.
Овако конципирани програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања градива, наставник не треба да инсистира на детаљном
опису грађе и функције, већ на обољењима и повредама појединих органа, пружању прве помоћи и стицању неопходних хигијенских навика, очувању личног
здравља и здравља других људи, као и одговорном односу према репродуктивном здрављу.Предвиђено је да око 60% садржаја буде предвиђено за обраду, 40%

за утврђивање и друге облике часова (вежбе, практичана рад и др.). По потреби овај план се може кориговати у корист часова утврђивања у зависности од
специфичности одељења тј. уколико ученици спорије усвајају наставне садржаје.
Нивое усвојености садржаја проверавамо различитим захтевима које постављамо пред ученике, водећи рачуна о томе који ниво желимо да проверимо.
Проверавање може бити усмено или писмено. Пожељно је да се приликом оцењивања користе оба начина проверавања. Без обзира на то који тип проверавања
користимо, важно је да код ученика развијамо логичко размишљање и повезивање, а не искључиво репродуктивна знања.
Приликом писменог проверавања нивоа усвојености знања важно је комбиновати различите типове питања која код ученика стимулишу мисаоне активности на
различитим нивоима, чиме можемо утврдити да ли су ученици градиво усвојили на нивоу знања, разумевања, примене или на неком другом нивоу.
Треба подстицати ученика да самостално израђују презентације на одрђене теме, а нарочито из области Репродуктивно здравље, јер се на тај начин стичу радне
навике и способности за самостално посматрање и истраживање. То може бити и један начин вршњачке едукације.
Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је пот ребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА
У току школске године биће реализоване две процене остварености стандарда: на крају првог полугодишта и на крају школске године ( ова процена обухвата
читаво градиво ). Ученици ће решавати тестове израђене по стандардима, који ће се састојати од дванаест питања и то: 6 на основном, 4 на средњем и 2 на
напредном нивоу. Ученици ће радити тест подељени у две групе. Резултати ће бити приказани табеларним прикатом процене остварености стандарда по
нивоима. У тестовима ће преовладавати задаци отвореног типа.
СЕДМИ РАЗРЕД
Ред. број
наставне
теме
I

II

НАСТАВНА ТЕМА

Порекло и развој људске
врсте

Грађа човечијег тела

Очекивани стандарди постигнућа
основни

средњи

напредни

БИ.1.3.8.
БИ.1.3.9.

БИ.2.3.5.
БИ.2.3.6.

БИ.3.3.5.
БИ.3.3.6.

БИ.1.1.4.
БИ.1.2.1.

БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.

БИ3.3.3.
БИ3.3.4.

III

Репродуктивно здравље

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.1.3.3.
БИ.1.3.4.
БИ.1.3.5.
БИ.1.3.6.
БИ.1.3.7.
БИ.1.3.8.
БИ.1.3.9.
БИ.1.5.1.
БИ.1.5.4.
БИ.1.5.5.
БИ.1.5.6.
БИ.1.5.7.
БИ.1.5.8.
БИ.1.5.9.

БИ.2.2.3.
БИ.2.2.4.
БИ.2.2.5.
БИ.2.2.6.
БИ.2.2.7.
БИ.2.2.8.
БИ2.2.9.
БИ.2.3.1.
БИ.2.3.2.
БИ.2.3.3.
БИ.2.3.4.
БИ.2.3.5.
БИ.2.3.6.
БИ.2.5.1
БИ.2.5.2.
БИ.2.5.3.
БИ.2.5.4.
БИ.2.6.1
БИ.2.6.2.
БИ.2.6.3.
БИ.2.6.4.

БИ.3.3.2.

БИ.1.5.10
БИ.1.5.11
БИ.1.5.12
БИ.1.5.13

БИ.2.5.5.

БИ.3.5.7.

БИ.3..5.1.
БИ.3.5.3.
БИ.3.5.4.
БИ.3.5.5.
БИ.3.5.6.

БИ.3.5.8.

Основни ниво
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне пред-ставнике истих;
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије укојој се одвијају сви каракатеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе
такве ћелије;
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организма у чијим се одељцима одвијају разноврсни процеси, и зна основне
карактеристике грађе тих ћелија;

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма;
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси;
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном;
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање);
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином.
БИ.1.3.1. разуме да јединке једне врсте дају потомке исте врсте;
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесу размножавања;
БИ.1.3.3.зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал;
БИ.1.3.4.зна за појам и основну улогу хромозома;
БИ.1.3.5.зна основне принципе наслеђивањња;
БИ.1.3.6.зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују;
БИ.1.3.7.зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће;
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљии етапе земљине историје;
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом сеисторијом можемо упознати на основу фосилних записа;
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне и хигијене околине иразуме зашто је важно да их се придржава;
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутставакоја се односе на заразне болести (епидемије и пандемије);
БИ.1.5.5.препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од
стања када мора да сеобрати лекару;
БИ.1.5.6.разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани ( конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата и минерала
итд.) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана ( редукционе дијете,претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног
комбиновања животних намирница;
БИ.1.5.7. разуме да загађењеживотне средине ( воде, ваздуха, земљиште , бука....) и неке природне појаве ( УВ зрачења) неповољно утчу на здравље човека;
БИ.1.5.8.зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова ( одмор, сан);
БИ.1.5.9.разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, коа и њивове негатвне последице по здравље;
БИ.1.5.10.зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена ( пубертете, менопауза), зна да у адолесцентном добу
могу да се појаве психолошки развојни проблеми ( поремећаји у исхрани, понашању и поремећаји сна);
БИ.1.5.11.разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и
ментално здравље;
БИ.1.5.12.зна да болести зависности ( претерана употреба дувана, алкохола и дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за
помоћ ( институцијама и стручњацима);
БИ.1.5.13.зна како се треба понашати према ососби која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна.
Средњи ниво
БИ.2.2.1. . разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и
животињске ћелије, између
коштане и мишићне ћелије и сл.);

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке; зна да се ћелије које врше исту функцијугрупишу и образују ткива, ткива са
истом функцијом органе, органи са истом функцијом системе органа;
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађебиљака, животиња и човека;
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи,складишти и одаје у специфичним процесима у
ћелији и да се тај процес назива метаболизам;
БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје;
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и животњској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање;
БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи;
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координиција функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију;
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе.
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног разножавања;
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота;
БИ.2.3.3.разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима
БИ:2.3.4.зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина;
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама;
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне
средине.
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља;
БИ.2.5.2.разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница;
БИ.2.5.3.зна како се чува хранљива вредност животних намирница;
БИ.2.5.4.зна механизме којима загађење животне средине угрожаваздравље човека;
БИ.2.5.5.знамеханизме деловањахемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање ( утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских
напитака....);
БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату;
БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да калибрише инструмент;
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата;
БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и извести о резултату ;
Напредни ниво
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група;
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека;
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност;
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције;
БИ.3.2.4.разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве инеграције
понашања за преживљавање;
БИ.3.2.5.разуме сличности и рзлике у инеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса;

БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне каракте-ристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању
унутрашње равнотеже(улога нервног система);
БИ.3.2.7.зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају
организам у равнотежу онда када је из ње избачен ( стресно стање - улога ендокриног система);
БИ.3.2.8.зна и разуме које су последице стресног стања за организам;
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба;
БИ.3.3.2.разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму;
БИ.3.3.3.зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији;
БИ.3.3.4.зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте;
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајућиучесталост особина у популацијама, доводе до еволуције;
БИ.3.3.6.разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста;
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести;
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране;
БИ.3.5.4.познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност;
БИ:3.5.5.познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају ( гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест);
БИ.3.5.6.разуме механизме поремећаја функције појединих органа;
БИ.3.5.7. .познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности;
БИ.3.5.8.разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединаца.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

Разред: шести
Фонд: 68 часова
Циљ: Циљ наставе и учења 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
Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 да усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине
и умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја.
Задаци наставе биологије су:
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви
наставе биологије буду у пуној мери реализовани
-упознавање еколошких појмова
-образовање за животну средину
-развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине
-усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанаки еволуцију живота на Земљи;
- науче и схвате нивое организације живог света у природи;
- упознају предмет истраживања екологије и њен значај;
- упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет;
- схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране;
- схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и енергије;
- схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема;
- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима;
- стекну знања у вези са иѕворима и последицама угрожавања животне средине - екосистема;
- упознају глобалне последице загађивања животне средине;
- упознају појам и концепцију одрживог развоја;
- разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине;
- упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења;
- изграде ставове, развијају знања и умења, неопходна за заштиту животне средине и допринос одрживом развоју;
- развијају еколошку, здравствену и културу живљења.

Тематски/глобални план
Ред.
број

НАСТАВНА ТЕМА

обрада

понављ.

вежба

систем.

укупно

I

Увод

2

1

/

1

4

II

Екологија и животна средина

11

8

/

1

20

III

Угрожавање, заштита и унапређивање
екосистема-животне средине
Глобалне последице загађивања
животне средине

10

3

4

1

18

5

2

1

1

9

V

Животна средина и одрживи развој

5

2

4

/

11

VI

Животна средина, здравље и култура
живљења

3

1

1

1

6

36

17

10

5

68

IV

УКУПНО

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
- Континуирано припремање за часове, како наставника тако и ученика
- Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу
- Што више користити методе рада, које активирају ученике и у којима су самосталнији у раду
- Што интересантније извођење наставе биологије подстицањем креативног и критичког мишљења код ученика, развијањем моралних ставова и
емотивног односа према догађајима...
- Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија, хемија, чувари природе, српски језик, грађанско, ликовно васпитање....
- Консултације са наставницима сродних предмета
- Осмишљавање додатног материјала
- Брижљиво планирање и рационално извођење различитих метода рада ради постизања што веће индивидуализације наставе и што већег
искоришћавања и развоја ученичких капацитета
- Правилан избор и комбинација различитих облика рада на часу
- Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрације, шеме, графикони, дијапозитиви, ППТ, филмови...
- Посета екосистемима непосредног окружења и свим садржајима везаним са настани програм
- Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, интернета, енциклопедија...
- Прилагођавање задатака индивидуалним способностима и напредовању ученика
Корелације:
Унутар предмета:
- корелација са градивом петог, шестог и седмог разреда;
Између предмета:
- српски језик и књижевност – израда домаћих задатака есејског типа, рад са текстом и обрада текста приликом израде презентација, читање и разумевање
текста, издвајање кључних речи и најважнијих појмова
- математика – рад са табелама, решавање Венових дијаграма
- информатика и рачунарство – примена ИКТ технологија у изради домаћих задатака, прикупљању података и информација, фотографија и видео клипова
- ликовна култура – израда паноа, плаката, цртежа, модела
- физика
- хемија
- географија употреба географских карти за одређивање распрострањености одређених група животиња, посебно ендемичних и реликтних врста.
- историја
Корелација биологије са другим наставним предметима планираће се током школске године што ће бити евидентирано у месечним плановима.

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
- Повезује знања из различитих области, успоставља корелацију између садржаја
- Слуша на часу и активно учествује (континуирано се јавља, учествује у разним облицима рада на часу, израђује задатке-контролне, домаће...)
- Чита уџбеник, издваја најважније чињенице и појмове, израђује домаће задатаке
- Развијање креативног и критичког мишљења анализом биолошких текстова, научних емисија,
- Користи зидне слике, шеме уз помоћ наставника или самостално
- Повезује и проширује стечена знања
- Користи додатне изворе и литературу: интернет и енциклопедије...
- Извештава о резултатима свог рада: одговара на часу, поставља питања, износи своје ставове, предаје лекцију...
- Процењује свој и туђи рад
- Развија емотивни однос и изграђује морални став према природи и процесима
- Уочава узрочно-последичне везе
- Израђује помоћна наставна средства: паное, карте, шеме, лозе...
ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
-

-

-

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА:
Наведени садржаји програма, поред основног теоријског приступа, поседују и активан приступ, који је усмерен практичној реализацији заштите животне
средине са бројним активностиа и пројектима у учионици и у непосредном окружењу. Концепција програма пружа широке могућности за примену
различитих наставних метода као и употребу информационих технологија.Предвиђено је да око 60% садржаја буде предвиђено за обраду, 40% за
утврђивање и друге облике часова (вежбе, практичана рад и др.). По потреби овај план се може кориговати у корист часова утврђивања у зависности од
специфичности одељења тј. уколико ученици спорије усвајају наставне садржаје.
Нивое усвојености садржаја проверавамо различитим захтевима које постављамо пред ученике, водећи рачуна о томе који ниво желимо да проверимо.
Проверавање може бити усмено или писмено. Пожељно је да се приликом оцењивања користе оба начина проверавања. Без обзира на то који тип
проверавања користимо, важно је да код ученика развијамо логичко размишљање и повезивање, а не искључиво репродуктивна знања.
Приликом писменог проверавања нивоа усвојености знања важно је комбиновати различите типове питања која код ученика стимулишу мисаоне
активности на различитим нивоима, чиме можемо утврдити да ли су ученици градиво усвојили на нивоу знања, разумевања, примене или на неком
другом нивоу.
Треба подстицати ученика да самостално израђују презентације на одрђене теме, а нарочито из области, јер се на тај начин стич у радне навике и
способности за самостално посматрање и истраживање. То може бити и један начин вршњачке едукације.

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА
У току школске године биће реализоване две процене остварености стандарда: на крају првог полугодишта и на крају школске године ( ова процена обухвата
читаво градиво ). Ученици ће решавати тестове израђене по стандардима, који ће се састојати од дванаест питања и то: 6 на основном, 4 на средњем и 2 на
напредном нивоу. Ученици ће радити тест подељени у две групе. Резултати ће бити приказани табеларним прикатом процене остварености стандарда по
нивоима. У тестовима ће преовладавати задаци отвореног типа.
Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:

просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
-

Осми разред
Ред.
број
наставне теме

НАСТАВНА ТЕМА

I

Увод

II

Екологија и
животна
средина

III

IV

Угрожавање,
заштита и
унапређивање
екосистема –
животне
средине

Глобалне
последице
загађивања
животне
средине

Основни
БИ.1.3.8.
БИ.1.3.9.
БИ.1.1.5.
БИ.1.2.5.
БИ.1.2.7.
БИ.1.4.1.
БИ.1.4.2.
БИ.1.4.3.

БИ.1.4.4.
БИ.1.4.6.
БИ.1.4.7.
БИ.1.4.8.
БИ.1.6.1.
БИ.1.6.2.

БИ.1.4.5.
БИ.1.6.1.
БИ.1.6.2.
Б.И.1.6.4.

Очекивани резултату
Средњи
БИ.2.3.5.
БИ.2.4.1.
БИ.2.4.2.
БИ.2.4.3.
БИ.2.4.4.
БИ.2.4.5.
БИ.2.4.6.
БИ.2.1.4.
БИ.2.2.8.
БИ.2.3.5.
БИ.2.3.6.
БИ.2.4.5.
БИ.2.4.6.
БИ.2.4.7.
БИ.2.4.8.
БИ.2.4.9.
БИ.2.6.1.
БИ.2.6.3.
БИ.2.6.4.
БИ.2.4.8.
БИ.2.4.9.
БИ.2.6.1.
БИ.2.6.3.
БИ.2.6.4.

Напредни
БИ.3.4.1.
БИ.3.4.5.

БИ.3.4.6.

БИ.3.4.6.
БИ.3.4.7.
БИ.3.4.8.

V

VI

Животна
средина и
одрживи развој

Животна
средина,
здравље и
култура
живљења

БИ.1.4.6.
БИ.1.4.7.
БИ.1.4.8.
БИ.1.6.1.
БИ.1.6.2.
БИ.1.6.4

БИ.2.6.1.
БИ.2.6.3.
БИ.2.6.4.

БИ.3.4.6.
БИ.3.4.7.
БИ.3.4.8.

БИ.1.5.1.
БИ.1.5.3.
БИ.1.5.4.
БИ.1.5.7.
БИ.1.6.4.

БИ.2.5.1.
БИ.2.5.4.
БИ.2.6.1.
БИ.2.6.3.
БИ.2.6.4.

БИ.3.2.6.
БИ.3.2.7.
БИ.3.2.8.

Основни ниво
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе;
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном;
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином;
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи и етапе земљине историје;
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа;
БИ.1.4.1.препознаје основне еколошке појмове ( животна средина, станиште – биотоп, животна заједница – биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем,
биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима;
БИ.1.4.2.препознаје утицаје појединих абиотичких и биотчких фактора на организме и популације;
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергет-ске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружење најважнијих супстанци
(вода, угљеник, азот);
БИ.1.4.4.препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста који их насељавају;
БИ.1.4.5.препознаје основне последице развоја човечанства на природу ( утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне
климатске промене) и најважније врсте загађивања воде, ваздуха и земљишта;
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад);
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању жи- вотне средине (рециклажа, компост) и заштити биодиверзитета (Националних паркова,
природних резервата);
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења.
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава;
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима;
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије);

БИ.1.5.7.разуме да загађењеживотне средине ( воде, ваздуха, земљиште , бука....) и неке природне појаве ( УВ зрачења) неповољно утчу на здравље човека;
БИ. 1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији ( посматрање, бројање, мерење).
БИ. 1.6.2. уме да по упуству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у табели или графикону и извести о
резултату
БИ.1.6.4. уме да по упуству изведе унапред постављен експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наста вника
Средњи ниво
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живихбића у околностима када делује мањи
број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме.
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координиција функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију;
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама;
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне
средине.
БИ.2.4.1.употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи;
БИ.2.4.2.зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова;
БИ.2.4.3. уме на разноврсним примерима да одреди основне мате-ријалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране, и најважнија својства
биоценоза и популација;
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (вода, угљеник и азот);
БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов распоред на Земљи
БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које их насељавај
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта као изначај очувања природних ресурса и уштеде енергије;
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожаваздравље човека
БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата
БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и извести о резултату
Напредни ниво
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у
сложенијим заједницама;
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве инеграције
понашања за преживљавање;
БИ.3.2.5.разуме сличности и рзлике у инеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса;
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању
унутрашње равнотеже(улога нервног система);

БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од њих интегришу у вишe нивое
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају
организам у равнотежу онда када је из ње избачен ( стресно стање – улога ендокриног система);
БИ:3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам;
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје;
БИ.3.4.6.познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи ( утицај киселих киша, озонских рупа,
појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене);
БИ.3.4.7.познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета;
БИ.3.4.8.разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете;
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести;
БИ.3.6.1. . разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање података;
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар заупис резултата Ученик/ца обрађује и приказује прикупљене податке;
БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај . Ученик/ца изводи експеримент у биологији;
БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче закљ учак;
БИ.3.6.5. зна (уз одговарајуће навођење наставника) самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру који сам одабере.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ФИЗИКУ
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Предмет: ФИЗИКА
Разред: шести
Фонд: 72 часа
Сврха, циљеви и задаци школског програма образовања и васпитања
- 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 школског програма образовања и васпитања
- 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.
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
Глобални план:

Наставна тема
Увод

Обрада

Утврђивање

Лаб. вежбе

Укупно

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

Стандарди

1.2.1; 1.2.2 1.2.3; 1.4.4
2.2.2; 2.4.1 2.6.1; 2.6.2
2.6.3; 2.7.1 3.4.1; 3.7.1
3.7.2
1.1.1; 1.1.2 2.1.1; 2.1.2
2.4.1; 2.4.3 2.6.1; 2.6.2
2.6.3; 2.7.1 3.7.1; 3.7.2
1.4.1; 1.4.2 1.4.3; 1.4.5
1.4.6; 1.7.1 1.7.2; 2.4.1
2.4.2; 2.4.3 2.4.4; 2.7.3
3.4.1; 3.4.3 3.7.1; 3.7.2
1.4.1; 1.4.3 1.4.5; 1.4.6
2.1.1; 2.1.5 2.4.1; 2.6.1
3.4.1; 3.7.1 3.7.2
1.1.3; 1.4.2 1.4.3; 2.1.6
2.4.1; 2.4.3 2.6.1;
3.1.3; 3.1.4

Р. бр.
теме

1.

2.

3.

4.

Садржај
програма

Увод

Кретање

Сила

Број
часо
ва

2

14

Активности ученика
у васпитнообразовном раду
Спонтано прати ток
посматране појаве,
расуђује,поставља питања
и да кроз примере уочава
разлику између физичких
тела и супстанција

Посматрају кретање разних
тела,самостално закључују и
наводе примере,
учествују у анализи рачунских
задатака и дискутују решење
задатака

14

Пажљиво посматрају
различита деловања које
наставник показује отворено
и радознало постављају
питања,схвата повезаност
физичких појава и истражује
сам још нека деловања у
природи

15

Посматра разна мерила и
иструменте,уочава разлику
при мерењу,

Активности наставника у васпитнообразовном раду
Излаже нови садржај.Подстиче и
усмерава ученике на
размишљање.Поставља
питања,сугерише,упућује да повезује са
стеченим знањима.
Наводи примере.Наводи ученике да
самостално изводе закључке.Поставља
питања и
подпитања.демонстрира,сугерише,
детаљно објашњава,упућује у
истраживачки рад,кординира рад у
одељењу,развија партнерски однос кроз
групни рад.

Подстиче ученике у коришћењу додатне
литературе.Изводи идемонстрира
огледе.Врши додатна
објашњења,сугерише у повезивању
теоретских и практичних знања.

Објашњава и практично показује рад
мерила и мерних инструмената.Указује
на значај физ.величина и

Начин и
поступак
остваривања
програма
-фронтални
-рад у паровима
-групни
-дијалошка
метода
-текстуална
метода
-индивидуални
-рад у пару
-фронтални
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-графичка
метода
-решавање
рачунских
задатака
-фронтални
-рад у пару
-индивидуални
-дијалошка
метода
-текстуална
метода
-практични рад
демонстративна
метода
-рад у групама
-индивидуални
-рад у паровима

Циљеви и задаци садржаја програма

-стекне појам о начину како физика истражује
природу
-зна да разликује појмове физичких тела
одсупстанција од којих се састоје тела

-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

-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
-овладају мерењем следећих физичких
величина: дужине, времена и запремине
-уме да рукује мерилима и инструментима за

Мерење

5.

6.

Маса и
густина

Притисак

развија радозналост за
мерење неких величина,
записује неке мерене
величине и закључује
значај мерења у физици

15

12

Посматра,уочава,врши
мерења,записује,закључује
врши анализу задатака и
математички израчунава
непознату величину

Посматра,пита,записује,
наводи примере за притисак,
решава просте задатке и
примењује стечењо знање
за решавање проблема

јединица.Објашњава апсолутну и
релативну грешку мерења,сугерише да
стечена знања примене у пракси.

Излаже нов садржај и буди радозналост
код ученика.Подстиче ученике на
истраживачки рад и самостално
закључивање.наводи примену у
техници,упућеје ученика да стечена
знања из других предмета као и из
физике искористи при усвајању нових.

Наводи примере и демонстрира
огледе.Навони примену и значај физике
у свакодневном животу и
техници,кординира,усмерава,објашњава.

-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака
-фронтални
-рад у пару
-рад у групи
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака
-рад у групи
-рад у пару
-индивидуални
-фронтални
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-решавање
рачунских
задатака

мерење одговарајућих физичких величина
лењиром, мерном траком, нониусом,
хронометром, мензуром
-користи једиинице SI система набројаних
физичких величина (m,s...)
-разликује временски тренутак од временског
интерв.

-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

-одреди притисак чврстих тела мерењем и
израчунав.
-користи јединицу притиска у SI систему: Pa
-схвати преношење притиска у течностима
игасовима
-разуме Паскалов закон
-разуме атмосверски притисак
-уме да користи барометар

Начин остваривања програма (методе и технике)
Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ. Од свих метода логич ког закључивања које се
користе у физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних закона физике.Увођење једноставних
експеримената за деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање радозналости и интереса за физику и истраживачки

приступ природним наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу или код куће користећи материјал или предмете из свакодневног
живота.
Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког излагања,кроз
систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима разуме вање и трајно
усвајање.При обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена се користи за обнављање.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса.
При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање задатака одвија се
кроз три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата.
Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења.
Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час.
Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених на основу свих обли ка наставе:демонсртационих
огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби.
Имајући у виду горе наведено очекујем да ће постигнућа ученика бити висока. Око 20% ученика схватиће и самостално примењиваће знања, самостално
закључиваће, решаваће и анализираће проблемске и рачунске задатке, дискутоваће решења задатака и изводиће демонстрационе огледе. Око 70% ученика
препознаће, схватиће и примењиваће знање и поседеоваће способности да реши рачунске задатке и учествоваће у дискусији решења. Око 10% ученика
препознаће и репродуковаће градиво и задовољиће минималне критеријуме решавања једноставних задатака.
Време евалуације
Континуирано током целе године
-посматрање ангажованости ученика
-усмено и писмено испиотивање(разговор, дискусија, тестови знања, контролне вежбе)
-ученички радови и продукти ученичких активности(постери, панои, презентације, домаћи задаци)
АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
Наставника
Ученика
Наставник се припрема за час,
Решава проблеме и задатке,
организује и реализује наставни
примењује знање на текстуалним
процес.
задацима, посматра, уочава везу са
Мотивише, подржава и развија
предходно усвојеним градивом,
интересовање ученика тако што даје
анализира, комбинује, упоређује,
препоруке шта да се чита, охрабрује
процењује, мери. Ученик се припрема
ученике који желе да се баве
за час и учи пређено градиво. Повезује
истраживачким радом. Разговара са
градиво и уочава разлике и сличности.
ученицима, упућује их, усмерава и
Усмено одговара и ради задатке уз
објашњава. Извештава их о раду и
консултацију са наставником о свим
постигнућима. Прати напредак
потешкоћама.
ученика.

ЕВАЛУАЦИЈА
Бележење присуства ученика на
часовима, домаћи задаци, усмено
испитивање, тестирање (писмено
испитивање), контролни задаци,
ученички радови и продукти
ученичких активности, разговор са
ученицима, посматрање и стално
праћење активности ученика.

КОРЕЛАЦИЈА
Математика, биологија, хемија,
географија, техничко.

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
6. Веома је важно да се при извођењу прва три облика наставе наглашава њихова обједињеност јединственом циљу: Откривање и формаирање закона и њихова
примена. У противном ученик ће стећи утисак да постоје три различите физике: Једна да слуша на предавањима, а друга да ради кроз рачунске задатке, а трећа
да 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
Корелација
Настав а је усмерена на развијање међупредметних компетенција, што се остварује приликом остваривања наставног програма и кроз сададњу са следећим
математиком, техником и технологијом, односно ТИО, са инфроматиком и рачунарством, географијом, прецизирано у годишњим плановима рада
предметима:

Образовни стандарди за предмет физика за крај обавезног образовања

Назив
наставне
теме
1.Увод

Укупан
број
часова
2+0+0

2.Кретање

7+7+0

3.Сила

6+8+0

Основни ниво

Напредни ниво

Средњи ниво

-

-

-

1.2.1.Ученик препознаје врсту кретања на
основу примера.(праволинијско и
криволинијско)
1.2.2.Ученик препознаје врсте кретања на
основу примера(равномерно и
неравномерно, немора да зна разлику
између тренутне и средње брзине,али
треба да зна да је брзина стална код
рав.кретања.
1.2.3.Ученик уме у тексту да препозна
величине које описују
равн.кретање,користи образац v=s/t и
може да израчуна једну величину ако су
познате друге две.Није обавезнижо да зна
претварање мерних јединица.
1.4.4.Ученик препознаје да је оснавна
јединица за брзину (m/s)али да се користи
и (km/h)

2.2.2.Зна да механичко кретање
представља промену положаја неког
тела у односу на референтно
тело.Разликује путању тела од
пређеног пута.Зна да је брзина
пређени пут у јединици времена.

3.4.1.Ученик уме да претвара
јединице изведених физичких
величина
у
одговарајуће
јединице
Si
система.Пример:претвара km/h
у m/s и обрнуто.

2.41Ученик уме да користи важније
изведене јед.за брзину..
2.6.1.Ученик разуме и примењује
основне математичке формулације
односа и законитости у
физици.Пример:(директну и обрнуту
пропорционалност).
2.6.2.Ученик уме да препозна
векторску величину,(да је брзина
одређена осим бројне вредности
правцем и смером).
2.6.3.Ученик уме да користи и
интерпретира табеларни и графички
приказ зависности физичких
величина.(зависност пређеног пута и
брзине од времена)
2.7.1.Ученик уме табеларно и графички
да прикаже резултате посматрања или
мерења.

3.7.1.Ученик уме да донесе
релевантан закључак на основу
резултата мерења.
3.7.2.Ученик уме да препозна
питање на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом.

1.1.1.Ученик
уме
да
препозна 2.1.1.Ученик уме да препознаје
гравитациону
силу
у
једноставним еластичну силу у системима у којима
ситуацијама.Ученик такође зна да је у постоји еластична опруга,препознаје 3.7.1.Ученик уме да донесе
одсуству потпора подлоге гравитациона правац и смер еластичне силе.Ученик релевантан закључак на основу
сила узрок падања тела.
кроз задатке проверава постојање резултата
мерења.(како

4..Мерење

4+4+7

Ученик зна да кад тело клиза по подлози
на њега делује сила трења ,која се
супроставља кретању и да ће га
зауставити кад на њега не делују друге
силе.
1.1.2.Ученик зна да стални магнети имају
два пола N и S и да тела могу бити
позитивно
или
негативно
наелектрисана.Ученик прпознаје када је
узајамно деловање између два тела
привлачно односно одбојно и да је то
деловање највеће у случају кад су магнети
односно наелектрисана тела најближе.

еластичне силе која се уравнотежава са
силом дефрмације.
2.1.2.Ученик зна да је гравитациона
сила увек привлачна и да зависи од
масе тела,зна да је сила теже
гравитациона сила;зна да одреди
правац и смер еластичне силе код
истегнуте односно сабијене опруге
2.41Ученик уме да користи важније
изведене јед.за силу..
2.4.3.Ученик зна да користи префиксе
мили и кило и уме да претвара
јединице.Пример:Зна да претвори
килоњутн у њутн и обрнуто.
2.6.1.Ученик разуме и примењује
основне математичке формулације
односа
и
законитости
у
физици.Пример:(директну и обрнуту
пропорционалност).
2.6.2.Ученик
уме
да
препозна
векторску
величину,(да
је
сила
одређена осим бројне вредности
правцем и смером).
2.6.3.Ученик уме да користи и
интерпретира табеларни и графички
приказ
зависности
физичких
величина.(зависност дужине истезања
опруге од силе)
2.7.1.Ученик уме табеларно и графички
да прикаже резултате посматрања или
мерења.

1.4.1.Ученик
користи
уређај
за
мерење(метарска
трака,мензура,вага,штоперица,ампермета
р и волтметар)зна да одреди вредност
најмањег подеока на мерној скали и очита
вредност
измерене
физ.величине,и

2.4.1Ученик уме да користе важнније
изведене јединице Si система и зна
њихове
ознаке.(за
силу,
притисак,густину...)
2.42.Ученик зна да је литар исто што и
дециметар кубни и да су то јединице

истезање опруге зависи од силе)
3.7.2.Ученик уме да препозна
питање на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом.(електрична
и
магнетна сила)

3.4.1.Ученик уме да претвара
јединице изведених физичких
величина
у
одговарајуће
јединице Si система.(изведене
јединице које садрже величине
које нису изражене у декадном

запише измерену бројну вредност са
одговарајућом јединицом мере.
1.4.2.Ученик
препознаје
основна
и
најједноставнија мерила и инструменте за
мерење
неких
основних
физичких
величина.Пример:Ученик препознаје да је
вага уређај за мерење масе,хронометар за
мерење времена,термометар за мерење
температуре.... ,Препознавање се састоји у
томе да ученик бира одговоре из
понуђеног скупа мерила и уређаја.
1.4.3.Ученик зна да препозна основне
јединице
за
дужину
,масу,запремину,температуру и време као
и оне мер.јединице које се најчешће
користе.
1.4.5.Ученик зна основна правила за
исправно мерење зна да вага мора бити у
хоризонталном положају кад на њој нема
терета
и
тегова.,зна
даелектрични
инструменти морају бити на нули када
нису укључени и зна под којим углом
треба да гледа скалу.
1.4.6.Ученик зна да мери дужину
,масу,запремину и време (користи лењир
мерну
траку
вагу
мензуру
и
штоперицу)приликом
извођења
лабораторијских вежби
1.7.1.Ученик
поседује
мануелне
способности
потребне
за
рад
лабораторији..
1.7.2.Ученик уме да се придржава
основних
правила
понашања
у
лабораторији.

којима се мери запремина,претвара
литре у метре кубне и обрнуто,тоне у
килограме.
2.4.3.Ученик зна да користи префиксе
мили и кило и уме да претвара
јединице.Пример:Зна да претвори
километре у метре и обрнуто као и
милиметре у метре и обрнуто.
2.4.4.Ученик
зна
када
мерење
понављамо више пута када се у истим
условима могу добити различити
резултати.
2.7.3.Ученик
уме
да
реализује
експеримент по упутству.

бројном систему-време.)
3.4.3.Ученик зна шта је грешка
мерења,ученик зна да се
тачност мерања повећава са
смањењем вредности најмањег
подеока на инструменту,зна да
уколико понављена мерења дају
различите резултате средња
вредност
тих
резултата
представља коначни резултат
мерења.
3.7.1.Ученик уме да донесе
релевантан закључак на основу
резултата мерења.
3.7.2.Ученик уме да препозна
питање на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом.

Маса и
густина

Притисак

5+7+3

5+6+1

1.4.1.Ученик уме да користи уређај за
мерење масе –вага и зна да запише
измерену
бројну
вредност
са
одговарајућом јединициом.
1.4.3.Ученик зна да користи основне
јединице за масу и густину као и оне које
се најчешће користе.
1.4.5.Ученик
зна
основна
правила
мерења,зна да вага мора бити у
равнотежи када на њој нема терета и
тегова.
1.4.6.Ученик зна да измери масу помоћу
дигиталне ваге а немора да зна да
користи теразије.

2.1.1.Ученик уме да препозна инерцију
као узрок пјава при промени брзине
тела.Пример:Када аутобус кочи... .
2.1.5.Ученик разуме и примењује појам
густине,зна да је густина воде 1000
kg/m3.
2.4.12.4.1Ученик уме да користе
важнније изведене јединице Si система
и зна њихове ознаке.(за масу и
густину).
2.6.1.Ученик разуме и примењује
основне математичке формулације
односа и законитости у
физици.Пример:(директну и обрнуту
пропорционалност).
2.1.6.Ученик да зна да хидростатички
притисак зависи од висине стуба
течности,зна да процени у понуђеној
ситацији на којој дубини ће бити већи
или мањи притисак.

1.1.3.Ученик разуме принцип спојених
судова(ученик зна да се течност пење до
истог нивоа без обзира на облик суда
,ученик на примерима нивоа воде у реци
и речним каналима може да предвиди
који ће ниво достићи вода када буде у
стању равнотеже.
2.4.1.Ученик уме да користи важније
изведене јединице Si система за
1.4.2.Ученик уме да препозна уређаје за притисак.
мерење притиска.(барометар,манометар)
2.4.3.Ученик уме да користи префиксе
1.4.3.Ученик уме да користи основне и претвара бројне вредности физичких
јединице за притисак,препознаје да је величина из једне јединице у8
оснавна јединица Паскал али да се у другу.(Пример:kPa,MPa у Pa).
свакодневном животу користи и милибар.
2.6.1.Ученик разуме и примењује
основне математичке формулације
односа
и
законитости
у
физици.(Пример: директну и обрнуту
пропорционалност,како
притисак
зависи
од
силе
и
додирне
површине,способан да реши задатак и
израчуна непознату величину.)

3.4.1.Ученик уме да претвара
јединице изведених физичких
величина
у
одговарајуће
јединице Si система (g/cm 3 ,t/m3
у kg/m3)
3.7.1. Ученик уме да допнесе
релевантан закључак на основу
резултата мерења.
3.7.2.Ученик уме да препозна
питања на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом.
3.1.3.Ученик зна шта је притисак
чврстих тела и од чега
зависи,зна да притисак чврстих
тела зависи од нормалне
компоненте,тежине тела и од
додирне површине тела и
подлоге,закључује како се мења
притисак кад се промени маса и
величина додирне површине,на
примеру три квадра идентичних
маса одреди ко врши већи
притисак.
3.1.4.Ученик
разуме
и
примењује концепт притиска у
течностима,зна да је статички
притисак
у
течностима
сразмеран производу густине и
дубине на којој се притисак
тражи,разуме како се притисак
преноси кроз течности.

ДОПУНСКА НАСТАВА

Садржај
програма

Кретање

Сила

Мерење

Маса и
густина

Број
часова

3

1

2

3

Активности ученика у
васпитно-образовном
раду
Ученик: треба да
посматра кретање тела,
уз помоћ наставника
изведе закључак, уради
просте задатке и
дискутује решења.
Ученик: треба да
посматра различита
деловања између тела и
уз помоћ наставника
дође до закључка.
Ученик: посматра разна
мерила и инструменте; уз
помоћ наставника мери
неке физичке величине;
записује и изводи
закњучак.
Ученик: посматра уз
помоћ наставника,
уочава, врши мерење,
записује, закључује и
решава једноставне
задатке.

Активности наставника у васпитнообразовном раду
Појашњавање ученицима величине
које представљају кретање и упознаје
их са физичким величинама и
мерним јединицама,наводи их да
препознају врсту кретања и физичке
величине.
Објашњавање појам силе као
физичке величине.Упознаје их са
мерном јединицом и уређајем за
мерење силе.

Објашњава мерење физичких
величина,
:дужине,запремине,времена.Упознаје
их са мерним јединицама физичких
величина.

Упознаје ученике са масом
(ознаком)и јединицом.Објашњава
мерење масе и помаже при
решавању једноставних задатака.

Начин и поступак
остваривања
програма
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

Циљеви и задаци садржаја програма

Ученик треба да: стекне представу;
препозна величине које карактеришу
кретање; зна шта је брзина и која је њена
мерна јединица.

Ученик треба да на основу узајамног
деловања тела схвати силу као меру
узајамног деловања, која се мери
динамометром и зна њену мерну јединицу.

Ученик треба да: научи мерење физичких
величина: дужине, времена и запремине;
зна уређаје за њихово мерење и њихове
мерне јединице.

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

Ученик: посматра, уз
помоћ наставника
наводи примере за
притисак, решава
једноставне задатке.

2

Објашњава како се рачуна притисак и
помаже да усвоји Паскалов закон и
да научи шта је атмосферски а шта
хидростатички притисак.

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

Ученик треба да: зна да израчуна притисак и
да зна његову мерну јединицу; зна Паскалов
закон; зна шта је атмосферски и
хидростатички притисак.

ДОДАТНА НАСТАВА
Садржај
програма

Кретање

Сила

Број
часова

5

3

Активности ученика у
васпитно-образовном раду
Ученик: самостално и
спонтано посматра кретање,
поставља питања, изводи
закључке, претражује и
користи литературу и
интернет, решава сложене
рачунске задатке
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

Активности наставника у
васпитно-образовном раду
Учи их да повезују и примењују
стечена знања о кретању,и
величинама које карактеришу
кретање,ради решавања
сложенијих проблема и
задатака.

Учи их,подстиче,усмерава,
сугерише и упућује да повезују
и примењују стечена знања о
узајамном деловању тела,и
величинама које карактеришу
силу, ради решавања
сложенијих проблема у вези
истезања опруге тј.проблема
везаних за калибрисање
опруге.

Начин и поступак
остваривања
програма
-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака
-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

Циљеви и задаци садржаја програма

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).

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

Маса и густина

Притисак

4

2

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

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

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

Учи их да повезују и примењују
стечена знања о мерењу
различитих физичких
величина, ,ради решавања
сложенијих проблема.Упућује
их да користе
литературу,интернет,да изводе
разна
мерења,анализирају,записују и
дискутују.
Учи их да повезују и примењују
стечена знања о маси физичких
тела,и величинама које
карактеришу масу, ради
решавања сложенијих
проблема.инсистира на
решавању такмичарских
задатака.Објашњава инертност
тела,сугерише на коришћење
интернета и литературе.
Учи их да повезују и примењују
стечена знања о притиску,и
величинама које карактеришу
притисак,ради решавања
сложенијих проблема.Показује
огледе.Даје додатна
објашњења,упућује на
коришћење интернета и
додатне литературе.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

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.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

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.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

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.

Предмет: ФИЗИКА
Разред: седми
Фонд: 72 часа

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писмен ост, да се оспособе за
уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу
научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.
Остали циљеви и задаци наставе физике су:
– развијање функционалне писмености,
– упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици,
– разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона,
– развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање,
– развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања,
– развијање логичког и апстрактног мишљења,
– схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења,
– решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја,
– развијање способности за примену знања из физике,
– схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине,
– развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи,
– развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији
Циљеви и задаци наставе
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 у настави физике остварују се кроз следеће основне облик е:
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.
Циљ наставе физике је да ученици упознају природне појаве и основне природне законе ,да стекну основну научну писменост,да се оспособе за уочавање и
распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање,оформе основу научног метода и да
се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.
Задаци наставе физике су:
-развијање функционалне писмености
-упознавање основних начина мишљења и рсуђивања у физиц
-разумевање појава,процеса и односа у природи на основу физичких закона
-активно стиоцање знања о физичким појавама кроз истраживање
-развијање логичког и апстрактног мишљења
-схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења
-решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних сарджаја
-развијање способности за промени знања из физике
-употреба физичких појава у екологији ,заштити и унапређењу животне средине
-развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи
Тематски /глобални план
Садржај
програма
Сила и кретање
I

II

Кретање тела
под дејством
силе теже. Сила
трења

Обрада

Утврђивање

Лабораторијске
вежбе

Укупно

9

14

2

25

4

6

2

12

5

5

1

11

7

2

14

Равнотежа тела
III
IV

Механички рад

Стандарди
1.2.1; 1.2.3;
1.4.4; 2.2.1;
2.2.2; 2.6.2;
2.6.2; 2.6.3;
2.7.2; 2.7.3;
3.2.1; 3.7.1
1.1.1; 1.2.1;
1.7.1; 1.7.2;
2.1.2; 2.6.1;
2.7.2; 3.2.1;
3.7.1
1.2.1; 1.7.2;
2.1.1; 2.1.2;
2.1.3; 2.1.4;
2.1.5; 2.7.3;
3.1.1; 3.1.2
1.7.1; 1.7.2;

и енергија.
Снага

5

Топлотне појаве
V

5

Укупно

Редни
број
теме

Садржај
програма

1.

Сила и
кретање

2.

Кретање
тела под
дејством

28

Број
часо
ва

Активности
ученика у васпитнообразовном раду

25

посматрају,самостално
закључују, наводе
примере, анализирају
решавају рачунские и
графичке задатаке
питају, записују,
закључују, анализирају
демонстрационе
огледе и рачунске
задатаке и
математички
израчунавају
непознату величину.

12

спонтано прате,
сопствено расуђују,
постављају питања и да

4

36

Активности наставника у
васпитно-образовном раду
Излаже нов садржај.Упућује
на коришћење додатне
литературе и збирки
задатака.Изводи огледе и
наводи практичну
примену.Поставља питања и
рачунске
задатке.Усмерава,сугерише и
наводи ученике на решење
задатака,наводи их да
повезују и примењују стечена
знања из физике и других
предмета.

Показује на примерима силу
трења и указује на њеном
значају у обављању

1

10

8

Начин и поступак
остваривања
програма

-фронтални
-индивидуални
-групни облик
рада
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака
-фронтални
-индивидуални
-групни облик

2.4.1; 2.4.3;
2.5.1; 2.5.3;
2.6.1; 2.7.3;
3.5.1; 3.7.1
1.5.1; 1.5.2;
1.7.2; 2.5.4;
2.5.5; 2.6.1;
2.7.3; 3.5.2;
3.7.1

72

Циљеви и задаци садржаја програма
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 .
-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).
Ученик треба: да разуме безтежинско
стање тела,
- да упозна силу трења и силу отпора

силе теже.
Сила трења

3.

Равнотежа
тела

4.

Механички
рад и
енергија.
Снага

5.

Топлотне
појаве

кроз примере уочавају
разлику и сличности
између силе трења и
силе отпора
средине.Примењују
стечена знања на
решавање проблема.

11

14

10

посматрају, питају,
мере, рачунају,
закључују, повезују и
врше анализу задатака.

свакодневих
активности.Инсистира на
прецизности,јасноћи
излагања и писања формула
које исказују физичке законе
и законитости.

Демонстрира.Излаже нов
садржај.Наводи на
повезивање теорије и
праксе.Буди радозналост код
ученика.Ради рачунске
задатке.

посматрају, питају,
уочавају, наводе
примере, закључују и
решавају рачунске
задатке.

Показује практичну примену
на примерима .наводи
наразмишљање.Поставља
рачунске задатке.Поставља
питања.Буди у ученицима
жељу за истрживање и
стицање нових знања
применом већ стечених.

посматрају, питају,
уочавају,

Демонстрира на
примерима.Наводи

рада
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака
-фронтални
-индивидуални
-групни облик
рада
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака
-фронтални
-индивидуални
-групни облик
рада
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака
-фронтални
-индивидуални

средине,
-да се упозна са слободним падом,
хитцом навише и хитцом
наниже(кретањима тела у
гравитационом пољу).

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.

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.
Ученик треба: да зна да се укупна
енергија тела(система тела) састоји од

повезују,закључују,
записују, дискутују и
решавају рачунске
задатке.

математичке законитости у
физичким појавама.Наводи
ученике да закључују.Буди
радозналост и
интересовање.поставља
рачунске проблемеи помаже
прилком решавања истих.

-групни облик
рада
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака

кинетичке, потенцијалне и унутрашње
енергије,
-да зна да топлота и рад представљају
два начина промене унутрашње
енергије тела,
-да зна да постоји веза између
унутрашње енергије и кретања
молекула тела,-да може да одреди
количину топлоте,
-да користи јединице количине
топлоте и температуре у SI.

Образовни стандарди за предмет физика за крај обавезног образовања
Седми разред

Назив
наставне теме
1.Сила
кретање

Укупан
број
часова
9+14+2

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

1.2.1.Ученик уме да препозна
врсту кретања према облику
путање.(Пример:кретање
аутомобила
по
правом
путу,кретање листа кога носи
ветар.)
1.2.Ученик уме да препозна
равномерно
кретање
на
примерима.
1.2.3.Ученик уме да израчуна
средњу брзину,пређени пут
или протекло време ако су му
познате друге две величине,и
користи образац v=s/t.
1.4.4.Ученик уме да препозна
јединице за брзину .

2.2.1.Ученик уме да препозна
убрзано кретање,препознаје
да тело које се креће
убрзано(успорено)у
истим
временским
интервалима
прелази
различите
путеве,препознаје убрзано и
успрено
кретање
кроз
промену брзине.
2.2.2.Ученик зна шта је
механичко
кретање
и
величине које га описују,зна
да је убрзаање промена
брзине у јединици времена и
разликује брзину од убрзања.
2.6.1.Ученик
разуме
и
примењује
директну
и
обрнуту
пропорционалност,убрзање
је сразмерно сили а обрнуто
сразмерно маси.
2.6.2.Ученик уме да препозна
векторске
величине
силу,брзину и убрзање(зна да
је за њихово одређивање
потребно познавати правац и
смер).
2.6.3.Ученик уме да користи
табеларни и графички приказ
зависности
физичких
величина(пређеног
пута
,брзине
и
убрзања од
времена.)
2.7.2.Ученик уме да врши
једноставна уопштавања и
системстизацију

3.2.1.Ученик уме да примени односе
између физичких величина које описују
равномерно променљиво праволинијско
кретање,зна да користи везу између
брзине и убрзања као и пређеног
пута,брзине и убрзања код равн.убрзаног
кретања.Пример:Зна да израчуна пређени
пут брзину и убрзање код равн.убрзаног
кретања.
3.7.1.Ученик уме да донесе закључак на
основу резултата мерења(провера другог
Њутновог закона).

резултата(закључи и уочи
зависност убрзања од силе и
масе).
2.7.3.Реализује експеримент
по упутству.
2.Кретање тела
под дејством
силе теже,Сила
трења

4+6+2

1.1.1.Ученик уме да препозна
гравитациону силу и силу
трења које делују на тела која
мирију
или
се
крећу
равномерно,
зна
да
је
гравитациона
сила
узрок
падања тела а сила трења
зауставља
тело
јер
се
супроставља телу.
1.2.1.Ученик уме да препозна
врсту кретања према облику
путање(вертикални хитац)
1.7.1.Ученик поседује основне
способности
за
рад
у
лабораторији(при
израду
лабораторијских вежби које
се односе на ову тему).
1.7.2.Ученик уме да се
придржава
правила
понашања у лабораторији.

2.1.2.Ученик зна основне
особине
гравитационе
силе,зна да је увек привлачна
и да зависи од масе тела и
зна да је то сила теже.
2.6.1.Ученик
разуме
и
примењује
директну
и
обрнуту
пропорционалност.Пример:К
ако сила трења зависи од
тежине тела.
2.7.2.Ученик уме да врши
једноставна уопштавања и
систематизацију
резултата.(изводи закључак
од чега зависи сила трења
као и врсте трења.

3.2.1.Ученик уме да примени однос
физичких величина које описују слободни
пад и вертикални хитац.(уме да израчуна
пређени пут и брзину код наведеног
кретања.)
3.7.1..Ученик уме да донесе закључак на
основу
резултата
мерења.(мерење
гравитационог убрзања при слободном
падању и коефицијента трења клизања.

3.Равнотежа
тела

4+6+1

1.2.1.Ученик уме да препозна
врсту кретања према облику
путање.Пример:кретања
детета
на
клацкалици,кретање точка на
колицима)
1.7.2.Ученик уме да се
придржава
правила
понашања
у
лабораторији.(при
изради
лабораториј вежбе)

2.1.1.Ученик уме да препозна
силу потиска у случају
пливања
тела,препознаје
правац и смер деловања силе
као и равнотежу тела.
2.1.2.Ученик зна основне
особине силе потиска, зна да
се јавља кад се чврсто тело
урони у течност и зна одреди
правац и смер силе потиска.
2.1.3.Ученик уме да препозна

3.1.1.Ученик разуме и приумењује услове
равнотеже полуге,зна да је услов за
равнотежу полуге једнакост момената силе
у односу на тачку ослонца,зна да која сила
даје највећи односно најмањи момент
силе у односу на тачку ослонца,зна да
израчуна интензитет момената сила које се
јављају код полуге.(Пример:Клацкалица и
кантар)
3.1.2.Ученик зна какав је однос сила које
делује на тело које мирује или се

када је полуга у стању равн.креће,односно зна кад је тело у стању
равнотеже,уме да примени статичке и динамичке равнотеже.
услов
равнотеже.(пример:Ако
се
клацкају отац и син ученик
зна да међу понуђеним
одговорима
препозна
растојање од тачке ослонца
ако дат однос њихових маса.
2.1.4.Ученик разуме како
односи сила утичу на врсту
кретања,да
услучају
деловања колинеарних сила
њихова резултанта одређује
врсту
кретања.(убрзано
успорено стање мировања
или рав.праволин.кретања.)
2.1.5.Ученик
разуме
и
примењује појам густине и на
основу
података
густине
средине и тела закључује да
ли тело плива лебди или
тоне.
2.7.3.
Ученик
реализује
експеримент
по
упутству(одређивање густине
чврстог
тела
применом
Архимедовог закона).
4.Механички
5+7+2
рад ,Енергија и
Снага

1.7.1.Ученик поседује основне
способности
за
рад
у
лабораторији(при
израду
лабораторијских вежби које
се односе на ову тему).
1.7.2.Ученик
придржава

уме

2.4.1.Уме да користи важније
изведене јединице Si система
и
зна
њихове
ознаке(Пример:За
силу,рад
енергију и снагу)
2.4.3.Ученик уме да користи
да се префиксе и претвара бројне
физичких
правила вредности

3.5.1.Ученик разуме да се укупна
механичка енергија тела при слободном
паду одржава.(разуме да при слободном
паду,вертикалном хицу навише и наниже
кинет.енергија прелази у потенцијалну и
обрнуто тако да њихов збир остаје сталан)
3.7.1.Ученик уме да донесе закључак на
основу резултата мерења.

понашања
лабораторији.(при
лабораториј вежбе)

у величина из једне јединице у
изради другу.(користи
префиксе
мили кило и мега и уме да
претвара јединице)
2.5.1.Ученик зна да кинетичка
и
потенцијална
енергија
зависе од брзине односно од
висине на којој се тело
налази.
2.5.3.Ученик уме да препозна
појмове рада и снаге.(зна да
је механички рад једнак
производу силе и пута и
препознаје да је снага
једнака извршени рад у
јединици времена.)
2.6.1.Ученик
разуме
и
примењује
директну
и
обрнуту
пропорционалност.(рад
срмеран
сили
и
пређ.путу,снага
сразмерна
раду а обрнуто сразмерна
времену..)
2.7.3.Ученик уме да реализује
експеримент по упутству.

5.Топлотне
појаве

5+4+1

1.5.1.Ученик зна да агрегатно
стање тела зависи од његове
температуре,ако
му
је
позната температура тела и
температуре
топљења
и
кључања,зна да одреди у ком
се агрегатном стању налази
тело,зна
температуру
мржњења и кључања воде
под нормалним условима.
1.5.2.Ученик уме да препозна
да се механичким радом
може мењати температура
тела,препознаје да трење
може да доведе до промене
температуре.(тестерисање
дрвета)
1.7.2.Ученик уме да се
придржава
правила
понашања
у
лабораторији.(при
изради
лабораториј вежбе)

2.5.4.Ученик
зна
да
унутрашња енергија зависи
од температуре тела то јест
да
порастом
унутрашње
енергије
расте
и
температура.
2.5.5.Ученик
зна
да
запремина тела зависи од
температуре,зна да се чврста
тела при загревању шире а
при хлађењу скупљају.
2.6.1.Ученик
разуме
и
примењује
директну
и
обрнуту
пропорционалност.(да
је
количина топлоте сразмерна
маси
и
промени
температуре.)
2.7.3.Ученик уме да реализује
експеримент по упутству.

3.5.2.Ученик
уме
да
препозна
карактеристичне процесе и термине који
описује промене агрегатних стања,зна
основне
особине
агрегатних
стања(чврсто,течно и гасовито),зна шта су
топљење,очвршћаваље,испаравање
и
кондензација)
3.7.1.Ученик уме да донесе закључак на
основу резултата мерења.

Начин остваривања програма (методе и технике)
Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ.Од свих метода логичког закључивања које се
користе у физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних закона физике.Увођење једноставних
експеримената за деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање радозналости и интереса за физику и истраживачки
приступ природним наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу или код куће користећи материјал или предмете из свакодневног
живота.
Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког излагања,кроз
систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима разумевање и трајно
усвајање.При обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена се користи за обнављање.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса.
При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање задатака одвија се
кроз три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата.

Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења.
Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час.
Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стеч ених на основу свих облика наставе:демонсртационих
огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби.
Имајући у виду горе наведено очекујем да ће постигнућа ученика бити висока. Око 20% ученика схватиће и самостално примењиваће знања, самостално
закључиваће, решаваће и анализираће проблемске и рачунске задатке, дискутоваће решења задатака и изводиће демонстрационе огле де. Око 70% ученика
препознаће, схватиће и примењиваће знање и поседоваће способности да решава рачунске задатке и учествује у дискусији решења. Око 10% ученика препознаће
и репродуковаће градиво и задовољиће минималне критеријуме решавања једноставних задатака.
Време евалуације
Континуирано током целе године
-посматрање ангажованости ученика
-усмено и писмено испитивање(разговор, дискусија, тестови знања, контролне вежбе)
-ученички радови и продукти ученичких активности(постери, панои, презентације, домаћи задаци)
АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
Наставника
Наставник се припрема за час,
организује и реализује наставни
процес.
Мотивише, подржава и развија
интересовање ученика тако што даје
препоруке шта да се чита, охрабрује
ученике који желе да се баве
истраживачким радом. Разговара са
ученицима, упућује их и усмерава,
објашњава. Извештава их о раду и
постигнућима. Прати напредак ученика.

Ученика
Решава проблеме и задатке, примењује
знање на текстуалним задацима,
посматра, уочава везу са претходо
усвојиним градивом, анализира
комбинује, упоређује, процењује, мери.
Ученик се припрема за час и учи
пређено градиво. Повезује градиво и
уочава разлике и сличности.Усмено
одговара и ради задатке уз
консултацију са наставником. Разговара
са наставником о свим потешкоћама

ЕВАЛУАЦИЈА

КОРЕЛАЦИЈА

бележење присуства ученика на
часовима, домаћи
задаци, усмено
испитивање,
тестирање (писмено испитивање)
контролни задаци,
ученички радови и продукти ученичких
активности,
разговор са ученицима
посматрање и стално праћење
активности ученика

Математика, биологија,
хемија, географија

План допунске наставе
Садржај
програма
Сила и кретање

Број
часова

Активности ученика у
васпитно-образовном
раду
Ученици: посматрају

Активности
наставника у
Начин и поступак
васпитно-образовном остваривања програма
раду
Наставник позазује
-индивидуални рад

Циљеви и задаци садржаја програма

5

Кретање тела
под дејством
силе теже

Равнотежа

Механички
рад, снага и
енергија

Топлотне
појаве

2

2

3

2

уз помоћ наставника
наводе примере,
закључују, учествују у
анализи и решавању
једноставних
задатака.
Ученици: треба да
прате, уз помоћ
наставника расуђују,
уочавају разлике и
решавају једноставне
проблеме.
Ученици: треба да
посматрају, питају, уз
помоћ наставника
уочавају, наводе
примере, решавају
једноставне задатке.

,наводи примере, даје
додатна објашњења,
показује решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.
Наставник показује
,наводи примере, даје
додатна
објашњења,показује
решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.
Наставник показује
,наводи примере, даје
додатна објашњења,
показује решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.

Ученици: посматрају,
уз помоћ наставника
уочавају, наводе
примере и закључују
и решавају
једноставне задатке.

Објашњава кинетичку
енергију, наводи на
закључке, упућује на
коришћење књиге и
литературе.

Ученици: посматрају,
питају, уз помоћ
наставника уочавају,
повезују, записују и
закључују.

Наставник показује
,наводи примере, даје
додатна објашњења,
показује решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.

-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода

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.

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода

Ученик треба да: упозна слободан пад;
хитац навише; хитац наниже; силу трења;
силу отпора средине и разуме безтежинско
стање тела.

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода

Ученик треба да: научи да сложи и разложи
векторске величине; да зна када је тело у
равнотежи; да објасни силу потиска и
Архимедов закон.

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода

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.
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.

План додатне наставе
Садржај
програма

Број
часова

3
Равнотежа тела

Кретање и сила

Кретање тела
под дејством
силе теже и
сила трења

3

4

Активности ученика у
васпитно-образовном раду

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.
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.).
Ученик самостално и спонтано
посматра различите облике
кретања под дејством силе теже
и силе трења, поставља питања,
изводи закључке, претражује и
користи литературу и интернет,
решава сложене рачунске
задатке и изводи огледе.

Активности
наставникау
васпитнообратовном раду
Наставник учи,
подстиче,усмерава
,наводи ученике да
повезују и
примењују стечена
знања о слагању и
разлагању силе,
примени полуге.
Форсира решавање
сложенијих примера
задатака.Упућује на
коришћење
литературе и
интернета.
Наводи ученике на
решавање
сложенијих
проблема.Вежба са
њима такмичарске
задатке и развија у
њима изтрживачки
дух.
Учи их да примењују
стечена знања о
кретању
тела.Објашњава
рачунске задатке,
објашњава појаве у
природи.Повезује
теорију са праксом,

Начин и поступак
остваривања
програма

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака
-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака
-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад

Циљеви и задаци садржаја програма

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).

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.

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 (графичких и
рачунских) и објаснио неке појаве у природи.

Рад, снага и
енергија

Топлотне појаве

4

5

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.
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.

развија партнерски
однос кроз рад у
пару упућује ученике
на истраживачки рад
и подстиче да
повезују стечена
знања из свих
предмета.
Учи их да примењују
стечена знања о
енергији
тела.Објашњава
рачунске задатке и
појаве у
природи.Повезује
теорију са
праксом.Упућује на
коришћење
литература и
интернета.
Учи их да примењују
стечена знања о
топлотним
појавама.Објашњава
рачунске задатке и
појаве у природи.
Повезује теорију са
праксом.Објашњава
појаву преношења
топлоте са једног
тела на друго.

-решавање
рачунских задатака

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

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.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

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.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ХЕМИЈУ

~ 545 ~

Предмет: ХЕМИЈА
Разред: седми
Фонд: 72 часа
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, ру ковати
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
- 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.

Глобални план:
Р.Б.

Наставна тема

Обрада

Утврђивање

Вежбе

УКУПНО

I

Хемија и њен значај

1

0

2

3

II

Основни хемијски појмови
Структура супстанце

6

5

3

14

13

14

2

29

3

3

3

9

7

9

1
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III
IV
V

Хомогене смеше
раствори
Хемијске реакције и
израчунавања

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
1.

Број
часова

Садржај
програма

3

Хемија и
њен значај

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
-учи правила
понашања у
лабораторији

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
- презентује правила
понашања у хемијској
лебораторији

Начин и
поступак
остваривањ
а
-фронтални
индивидуал

Циљеви и задаци
садржаја програма
-разуме шта је предмет
изучавања хемије и како
се у хемији долази до

-активно учествује
(поставља питања)
-бележење
резултата
и дискусија
-врши мерење
запремине, масе и
температуре

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

- поспешује
самосталан рад
ученика у хемијској
лабораторији
- подстиче ученике на
дискусију резултата

- објашњава и
наглашава разлику
између основних
хемијских појмова
- подстиче ученике да
постављају питања
- проналази примере
из свакодневног
живота и презентије
их ученицима

ни

-фронтални
индивидуал
ни
-групни
-рад у пару

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
-разуме разлику између
супстанце и физичког тела
и супстанце и физичког
поља
-разуме разлику између
физичких ихемијских
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.

4.

29

9

Структура
супстанце

Хомогене
смеше
раствори

-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)

- објашњава које
честице изграђују
атом
- подстиче ученике да
постављају питања
- буди креативност
код ученика, кроз
повезивање својстава
супстанци и хемијске
везе

- самостални
ученички рад у при
премању раствора
познатих супстанци
-закључују шта је
засићен и
незасићен раствор
-припремају
растворе исте
концентрације, а
различите масе
-постављају питања
-израчунавају
проценте
концентрације
раствора

- подстиче ученике на
самосталан рад
- кроз примере из
праксе показује шта је
засићен, а шта
незасићен раствор
- подстиче дијалог са
ученицима и
повећава тиме
заинтересованост за
израчунавања у
хемији
-наводи примере
примене процентне
концентрације у
свакодневном животу

-фронтални
индивидуал
ни
-групни
-рад у пару

-фронтални
индивидуал
ни
-групни
-рад у пару

-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
-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
загађења
-разликује воду као чисту
супстанцу

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

- разграничава и
објашњава шта је
квантитативно и
квалитативно
значење хемијске
једначине
- приближава законе
по којима се одвијају
хемијске реакције
- одговара на питања
ученика и подстиче их
да постављају нова
- указује на
повезаност масе и
количине супстанце

-фронтални
индивидуал
ни
-групни
-рад у пару

- једињење од воде у
природи која је смеша
(изворска,
морска,минерална)
-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

Начин остваривања програма (методе и технике)
- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве часа и
изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине);
- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу;
- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду;
- подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати развој вестина и
способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања одговорности;
- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој напредак у учењу хемије;
- добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања прецизиран у опетативним
задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање система појмова;

-

-

што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења закључака, дискутовања
, извештавања;
за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у школи не постоје
супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се могу набавити у апотекама, продавницама
или их ученици могу донети од куће);
активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему имајући у виду које способности ученици треба
да развију;
правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу;
користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве извештаје;
комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве;
у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним радом;
упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, сређивања радног места и сл;
формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког произвођача купују неки
производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према рекламним кампањама за производе;
истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини.

Корелација са другим предметима
-математика, физика, биологија, географија, техничко образовање
ЛИС ТА СТАНДАРДА
Садржај програма

Основни ниво
ХЕ 1.1.1. измери масу, запремину и
температуру супстанце

Хемија и њен значај

Основни хемијски
појмови

ХЕ 1.2.1. да прави разлику између
елемената, једињења и смеша из
свакодневног
живота, на основу њихове сложености
ХЕ 1.2.2. o практичној примени елемената,
једињења и смеша из сопственог
окружења,
на основу њихових својстава

Средњи ниво
ХЕ.2.6.1.* прикупи податке
посматрањем и мерењем, и да при
том користи одговарајуће
инструменте
ХЕ.2.6.2.* табеларно и графички
прикаже резултате посматрања или
мерења
ХЕ.2.6.3.* изводи једноставна
уопштавања и систематизацију
резултата
ХЕ 2.2.1. у огледима испитује својства
супстанци и податке о супстанцама
приказује
табеларно или шематски

Напредни ниво

ХЕ 3.2.1. како је практична
примена супстанци повезана са
њиховим својствима
ХЕ 3.2.2. на основу својстава
састојака смеше да изабере и
изведе одговарајући поступак за
њихово раздвајање
ХЕ 3.2.3. да осмисли

ХЕ 1.2.3. на основу којих својстава
супстанце могу да се разликују, којим
врстама
промена супстанце подлежу, као и да се
при променама укупна маса супстанци не
мења
ХЕ 1.2.4. загрева супстанцу на безбедан
начин
ХЕ 1.2.5. састави апаратуру и изведе
поступак цеђења
ХЕ 1.2.6. у једноставним огледима испита
својства супстанци (агрегатно стање,
мирис, боју, магнетна својства,
растворљивост), као и да та својства
опише
ХЕ 1.6.1. * безбедно рукује основном
опремом за експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према
датом упутству
ХЕ 1.4.1. шта раствори, како настају и
примере раствора у свакодневном животу
ХЕ 1.6.1.* изведе експеримент према
датом упутству

Хомогене смеше
раствори

експериментални поступак према
задатом циљу/проблему/питању
за истраживање, да бележи и
приказује резултате табеларно и
графички,
формулише објашњење/а и
изведе закључак/е

ХЕ 2.4.1. шта је засићен, незасићен и
презасићен раствор
ХЕ 2.4.2. изабере најпогоднији начин
за повећање брзине растварања
супстанце (повећањем температуре
растварача, уситњавањем супстанце,
мешањем)
ХЕ 2.4.3. промени концентрацију
раствора додавањем растворене
супстанце или
растварача (разблаживање и
концентровање)
ХЕ 2.4.4. израчуна масу растворене
супстанце и растварача, на основу
процентног
састава раствора и обрнуто
ХЕ.2.4.5. направи раствор одређеног
процентног састава

ХЕ 3.4.1. зависност
растворљивости супстанце од
природе супстанце и растварача
ХЕ 3.6.1.* препозна
питање/проблем које се може
експериментално истражити
постави хипотезе
ХЕ 3.6.2. * постави хипотезе
ХЕ 3.6.3. * планира и изведе
експеримент за тестирање
хипотезе
ХЕ 3.6.4. * донесе релевантан
закључак на основу резултата
добијених у
експерименталном раду

Хемијске реакције и
израчунавања

ХЕ 1.5.1. квалитативно значење симбола
најважнијих хемијских елемената,
хемијских
формула најважнијих представника класа
неорганских и органских једињења,
и квалитативно значење хемијских
једначина реакција оксидације

ХЕ 2.5.1. значење термина: материја,
хомогена смеша, хетерогена смеша,
анализа и
синтеза, изотоп
ХЕ 2.5.2. израчуна процентни састав
једињења на основу формуле и масу
реактаната
и производа на основу хемијске
једначине, то јест да покаже на
основу
израчунавања да се укупна маса
супстанци не мења при хемијским
реакцијама

ХЕ 3.5.1. да израчуна
процентуалну заступљеност неке
супстанце у смеши, да изводи
стехиометријска израчунавања
која обухватају реактант у вишку и
однос масе
и количине супстанце

Предмет: ХЕМИЈА
Разред: осми
Фонд: 68 часова
Циљеви:
- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појава, теорија , модела и закона
- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема
- 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 различ итих 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 орјентацији
Задаци наставе хемије
- 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 демонстрац ионих
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 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
Глобални план:
УКУПАН БРОЈ
БРОЈ ЧАСОВА

БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДЕ

БРОЈ ЧАСОВА
УТВРЂИВАЊА

БРОЈ ЧАСОВА
ЛАБОРАТОРИЈСКИХ
ВЕЖБИ

13

6

5

2

8

4

3

1

Соли

5

3

1

1

Електролитичка
дисоцијација киселина ,
база и соли

3

2

1

0

НАСТАВНА ТЕМА
Неметали, оксиди неметала
и киселине
Метали, оксиди метала и
хидроксиди

Увод у органску хемију

2

1

1

0

Угљоводоници

12

7

4

1

Органска једињења са
кисеоником

9

5

3

1

Биолошки важна једињења

12

7

4

1

Хемија животне средине

4

2

2

0

УКУПНО

68

37

24

7

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
Корелација са другим предметима
-математика, физика
-биологија, географија,
-техничко образовање

Редни
број
теме

1.

Број
часова

13
6+5+2

Садржај
програма

НЕМЕТ АЛ И,
ОКСИДИ
НЕМЕТ АЛ А
И КИСЕЛИНЕ

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

- Ученик посматра,
бележи, запажа
промене и анализира
их.
- Успешно пише
формуле
одговарајућих оксида
и киселина у циљу
развијања
функционалне
хемијске писмености.
-Успешно описује
најважније особине
неметала и препознаје
специфичности
одговарајућих
неметала
-Самостално закључује
где се примењују
одговарајући неметали
и њихова најзначајнија
једињења
- Критички размишља
и доноси закључке
- Самостално
презентује
припремљене
садржаје, прикупљене
из различитих извора
- Успешно повезује
пређашње знање из
хемије и биологије и
закључује да без
кисеоника нема
живота нити битних
процеса у природи
- Самостално закључује
да је азот
распрострањен у
природи, јер је

- Наставник усмерава
учениково размишљање,
наводећи их тако на
одговарајуће закључке
- Демонстрирање
одговарајућих огледа,
којима се омогућава лакше
схватање градива од стране
ученика и којима се
подстиче њихово критичко и
аналитичко мишљење
- Ствара ситуације у којима
ће ученици примењивати и
развијати експерименталне
вештине
- Сугерише ученицима да
повезују теоријско и
практично знање и да сами
могу показати помоћу
индикатора кисела својства
киселина и базна својства
амонијака
- Упућује ученике да повезују
знање из биологије кроз
реакције фотосинтезе и
сагоревања
- Поставља занимљива
питања везана за примену
једињења неметала и
вештачких ђубрива и тако
држи пажњу и
заинтересованост ученика
- Детаљно објашњава
писање формула оксида
преко валенци
- Упућује ученике у
истраживачки рад и помаже
им у прављењу презентација
- Развија код ученика
партнерски однос, кроз

Начин и поступак
оствариања

Оперативни задаци
извођења програма

-знају о заступљености
неметала у природи у
елементарном виду и у
једињењима
-знају физичка и хемијска
својства важнијих неметала
-повезују својства неметала
Фронтални
Индивидуални групни са њиховим положајем у
периодном систему
-знају да оксиди неметала
који реагују са водом са њом
граде киселине
-знају да се киселине могу
доказати помоћу индикатора

нереактиван
- Закључује да је
амонијак важан за
добијање многих
производа широке
потрошње, пре свега
азотних ђубрива

8
2.

4+3+1

МЕТ АЛ И,
ОКСИДИ
МЕТ АЛ А И
ХИДРОКСИД
И (Б АЗЕ)

групни рад и рад у пару,
како при извођењу огледа,
тако и при изради
презентација
- Координира рад у
одељењу при извођењу
лабораторијских вежби
- Указује на велику примену
киселина у свакодневном
животу

-Наводи ученике да наброје
физичка својства метала и да
кажу у којим агрегатним
стањима се налазе
-Подстиче ученике да пишу
формуле оксида метала,
хидроксида
-Разматра заступљеност
метала у природи и пореди
је са заступљеношћу
-дискусија о својствима неметала
-Подстиче ученике да уоче
неметала
повезаност метала са
-планирање огледа
њиховим местом у
-бележење резултата
периодном систему
-решавање рачунских
елемената
задатака
-Испитује понашање метала
-питања
са разблаженом сумпорном
киселином
-Показује да брзина корозије
зависи од услова
-Указује да оксиди неких
метала граде хидроксиде, а
да неки не реагују са водом
-Препоручује и објашњава
најефикасније методе
заштите од корозије

фронтални
индивидуални
групни

-знају основна физичка и
хемијска својства метала
-повезују својства метала са
њиховим положајем у
периодном систему
-знају која својства метала
одређују њихову примену
-знају да оксиди неметала
који реагују са водом граде
хидроксиде
-знају да се хидроксиди могу
доказати помоћу индикатора

3.

5
3+1+1

4.

3
2+1+0

-Помаже ученицима да
закључе који је основни
састојак физиолошког
раствора – инфузије
-Подсећа ученике како се
пишу формуле оксида, база
и киселина.
-Сугерише ученицима да се
формуле соли пишу преко
валенци
-дискусија о својствима
-Подстиче ученике на
метала
логичко размишљање, које
-планирање огледа
ће им омогућити да схвате
СОЛИ
-бележење резултата
на чему се заснива реакција
-решавање рачунских
неутрализације
задатака
-Наводи ученике да закључе
-питања
шта се то налати у пијаћој, а
не налази у дестилованој
води.
-Ствара наставне ситуације у
којима развија креативно
мишљење ученика и
омогућава да ученици
повезују градиво географије
и ситуације из свакодневног
живота
-Учествује у дискутовању
резултата огледа са
ЕЛЕКТ РОЛИТ
учеником и помаже ученику
ИЧКА
-дискусија о својствима
да разврста растворе у
ДИСОЦИЈА
киселина, хидроксида
киселе , базне и неутралне
ЦИЈА
и соли
-Упућује ученика на
КИСЕЛИНА ,Б
-планирање и
коришћење интернета и
АЗА И СОЛИ
извођење огледа
других извора информација
-припремање
и развија истраживачки дух
извештаја огледа
код ученика
-решавање рачунских
-Скреће пажњу ученицима
задатака
на повезаност оксида, база ,
киселина и соли
-Подстиче ученике да

фронтални
индивидуални
групни

фронтални
-групни
у пару

-разликују својства оксида
неметала и метала и повезују
киселине и хидроксиде са
одговарајућим
формулама
-разумеју електролитичку
дисоцијацију
-знају шта су соли и шта је
неутрализација
-уочавају везу између оксида,
киселина и хидроксида и
соли и да зна пртактичну
примену основних класа
неорганских једињења

-знају шта су органска
једињења
-знају да су угљеникови
атоми четворовалентни
-разумеју да се угљеникови
атоми у органским
једињењима могу повезивати
у отворене и затворене
низове
-разумеју да се угљеникови
атоми могу везивати са
атомима других елемената у
зависности од њихове
валенце

закључе шта је рН скала и
вредност скрећући им
пажњу на рекламе и
средства за негу и личну
хигијену
-Демонстрира мерење рН
фактора

5.

2
1+1+
0

УВ ОД У
ОРГА НСКУ
ХЕМИЈУ

6.
12
7+4+1

УГЉОВ ОДОН
ИЦИ

-прикупљање података
-претраживање и
коришћење различите
материје
-дискусија

-прикупљање података
-претраживање и
коришћење различите
материје
-дискусија

-Упућује ученике да увиде
разлику између органских и
неорганских једињења
-Подстиче ученике да
повезују својства
угљениковог атома са
многобројношћу органских
једињења

-Анимира ученике да праве
разлику у писању алкана,
алкена и алкина, користећи
моделе
-Упућује ученике да увиде
разлику у реактивности
угљоводоника и схвате да је
то последица различите
структуре
-Подстиче ученике да
повезују знања из других
предмета са темама у
настави хемије
-Показује да је n-хексан
неполарна супстанца која се
раствара у неполарним
растварачима
-Наглашава велику примену
полимера у свакодневном
животу
-Скреће пажњу на проблеме
загађења животне средине

фронтални

фронтални

- знају шта су органска
једињења
- знају да су угљеникови
атоми у органским
једињењима
четворовалентни
- разуме да се угљеникови
атоми везују у отворене и
затворене низове
једноструким, двоструким и
троструким везама
-разумеју разлику између
засићених, незасићених и
ароматичних угљоводоника
-разликулу алкане, алкене и
алкине на основу молекулске
и структурне формуле и
назива
-знају основна физичка и
хемијска својства
угљоводоника
-разумеју структуру
изометрије
-знају главне природне
изворе угљоводоникових
једињења идеривате нафте

7.

9

ОРГА НСКА
ЈЕДИЊЕЊА
СА
КИСЕОНИКО
М

5+3+1

8.
12
7+4+1

Б ИОЛОШКИ
В АЖНА
ОРГА НСКА
ЈЕДИЊЕЊА

-дискусија о познатим
угљоводоницима
-планирање и
извођење огледа
-бележење резултата
-уређење радног места
-претраживање
интернета ради
прикупљања
информација

-посматрање својства
супстанци и промена у
огледу
-анализа резултата
огледа
-прикупљање података
-извођење закључака
-решавање задатака

пластичним масама
-Поставља питања која
омогућавају ученицима да
схвате да функционална
група условљава физичка и
хемијска својства органских
једињења
-Упозорава на штетност
алкохола по организам
-Мотивише ученике да
праве презентације о
алкохолизму као великом
проблему у савременом
друштву
-Подстиче ученике да
повезују пређашње знање и
користе га функционално
-Упутити ученике у
истраживање употребе
кисеоничних органских
једињења у свакодневном
животу
-Указује на веома важну
улогу витамина, масти и
уља, угњених хидрата у
људском организму
-Повезује масти и уља са
естрима и скреће пажњу да
су масти и уља по хемијском
саставу естри
-Истиче неопходност
повезивања градива
различитиг предмета
-Упозорава на штетност
прекомерног уношења
масти и уља и угљених
хидрата
-Подсећа ученике на
градиво из седмог разреда и
постављањем питања

фронтални
Индивидуа
лни
групни
у пару

фронтални
индивидуални
групни

-знају функционалну групу
алкохола и како се именују
-разумеју како хидроксилна
група одређује физичка и
хемијска својства алкохола
-знају добијање, физичка и
хемијска својства етанола
-знају практичну примену и
штетна дејства алкохола
-знају генетску везу измењу
алкохола и органских
киселина

-знају шта су масти и уља
-разумеју основна хемијска
својства масти и уља
-знају улогу масти и уља у
живим системима
-знају шта су угљени хидрати
-разликују моносахарине
-знају разлику између
сахарозе и шећера
-знају улогу протеина у
живим бићима

повезује смеше и шећере
-Указује на веома битну
улогу протеина у важним
прооцесима у организму
-Истиче велики значај
витамина у исхрани и
наводи ученике да кажу које
су намирнице богате
витамином це и сл.

4
9.
2+2+0

ХЕМИЈА
ЖИВ ОТНЕ
СРЕДИНЕ

-претраживање и
коришћење различите
литературе
-фирмулисање
објашњења за
правилности уочене
међу прикупљеним
подацима
-извођење закључака
-дискутовање

- Упознавање ученика са
најчешћим загађивачима
ваздуха, воде и земљишта
- упозорава ученике на
алармантну ситуацију по
питању загађења у нашој
земљи
- Даје идеје и инструкције за
мини пројекат о заштити
животне средине
- Организује акцију
шишћења школског
дворишта

фронтални
Индивидуа
лни
у пару
групни

- ученици треба да знају да
примене стечена знања о
заштити животне средине
- треба да знају да уоче како
се загађује животна средина
- треба да знају како да
искористе секундарне
сировине и смање загађење
животне средине

Начин и поступак остваривања програма:
- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве часа и
изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине);
- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу;
- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду;
- подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати развој вестина и
способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања одговорности;
- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој напредак у учењу хемије;
- добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања прецизиран у опетативним
задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање система појмова;

-

-

што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења закључака, дискутовања
, извештавања;
за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у школи не постоје
супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се могу набавити у апотекама, продавницама
или их ученици могу донети од куће);
активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему имајући у виду које способности ученици треба
да развију;
правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу;
користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве извештаје;
комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве;
у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним радом;
упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, сређивања радног места и сл;
формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког произвођача купују неки
производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према рекламним кампањама за производе;
истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини.

ЛИСТА СТАНДАРДА
Садржај програма

неметали, оксиди
неметала и киселине

Основни ниво

Средњи ниво

ХЕ 1.1.1. основна физичка и
хемијска својства неметала
(агрегатно стање,
проводљивост топлоте и
електрицитета и реакцију са
кисеоником)
ХЕ 1.1.2. утврди основна
физичка својства оксида
(агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ 1.1.3. докаже кисело-базна
својства супстанци помоћу
индикатора
ХЕ 1.1.4. безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором
ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује
основном опремом за
експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2. * изведе

ХЕ2.1.1. значење термина: анализа
и синтеза, анхидрид,
ХЕ2.1.2. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских једињења, и једначине
хемијских реакција
ХЕ2.1.3. на основу назива оксида и
киселина, састави формулу ових
супстанци
ХЕ2.1.4. пише једначине хемијских
реакција синтезе и анализе
бинарних једињења
ХЕ2.1.5. експерименталним путем
испита растворљивост и хемијску
реакцију оксида
са водом
ХЕ2.1.6. испита најважнија хемијска
својства киселина (реакција са
карбонатима и
металима)

Напредни ниво
ХЕ 3.1.1. да су физичка и
хемијска својства неметала
одређена структуром
њихових атома/молекула

експеримент према датом
упутству

метали, оксиди метала
и хидроксиди (базе)

ХЕ 1.2.1. везу између својстава
неметала и метала и њихове
практичне примене
ХЕ 1.2.2. да препозна метале
(Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag,
Au) на основу њихових
физичких и хемијских
својстава
ХЕ 1.2.3. утврди основна
физичка својства оксида
(агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ 1.2.4. докаже кисело-базна
својства супстанци помоћу
индикатора
ХЕ 1.2.5. безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором
ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује
основном опремом за
експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент
према датом упутству

ХЕ2.2.1. значење термина: анализа
и синтеза, неутрализација,
анхидрид
ХЕ2.2.2. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских једињења и једначине
хемијских реакција неутрализације
ХЕ2.2.3. на основу назива оксида,
киселина и база састави формулу
ових
супстанци
ХЕ2.2.4. пише једначине хемијских
реакција синтезе и анализе
бинарних једињења
ХЕ2.1.5 експерименталним путем
испита растворљивост и хемијску
реакцију оксида са водом

ХЕ 3.2.1. да су физичка и
хемијска својства метала и
неметала одређена
структуром
њихових атома/молекула
ХЕ.3.6.1.* препозна
питање/проблем које се
може експериментално
истражити
ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе
ХЕ.3.6.3. *планира и изведе
експеримент за тестирање
хипотезе
ХЕ.3.6.4. *донесе
релевантан закључак на
основу резултата добијених
у
експерименталном раду

соли

Угљоводоници

ХЕ 1.3.1. да на основу формуле
именује основне класе
неорганских једињења
ХЕ 1.3.2. примере оксида,
киселина, база и соли у
свакодневном животу као и
практичну примену ових
једињења
ХЕ 1.3.3. основна физичка и
хемијска својства оксида,
киселина, база и соли
ХЕ 1.3.4. испита
растворљивост соли
ХЕ 1.3.5 безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором
ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује
основном опремом за
експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент
према датом упутству

ХЕ2.3.1. значење термина: анализа
и синтеза, неутрализација,
анхидрид
ХЕ2.3.2. да саставља формуле
најважнијих представника класа
неорганских једињења, и
једначине хемијских реакција
неутрализације
ХЕ2.3.3. на основу назива оксида,
киселина, база и соли састави
формулу ових супстанци
ХЕ2.3.4. пише једначине хемијских
реакција синтезе и анализе
бинарних једињења
ХЕ2.3.5 експерименталним путем
испита растворљивост и хемијску
реакцију оксида
са водом
ХЕ.2.6.1. *прикупи податке
посматрањем и мерењем, и да при
том користи одговарајуће
инструменте
ХЕ.2.6.2. *табеларно и графички
прикаже резултате посматрања или
мерења
ХЕ.2.6.3.* изводи једноставна
уопштавања и систематизацију
резултата

ХЕ.1.6.1.формуле, називе и
функционалне групе
најважнијих угљоводоника
ХЕ.1.6.2. основна физичка и
хемијска својства
угљоводоника
ХЕ.1.6.3 практичан значај
угљоводоника у

ХЕ.2.6.1 значење термина:
супституција, адиција, изомер
ХЕ.2.6.2 да саставља формуле
најважнијих представника класе
органских једињења и једначине
хемијских реакција супституције
ХЕ.2.6.3. пише једначине хемијских
реакција сагоревања угљоводоника

ХЕ 3.3.1. хемијска својства
оксида (реакције са водом,
киселинама, хидроксидима)
ХЕ 3.3.2. да општа својства
киселина зависе од њихове
структуре (реакција са
хидроксидима, металима,
карбонатима,
бикарбонатима и базним
оксидима)
ХЕ 3.3.3. да општа својства
база зависе од њихове
структуре (реакције са
киселинама и
са киселим оксидима) ХЕ
3.3.4. да физичка и хемијска
својства соли зависе од
њихове структуре ХЕ 3.3.5.
изведе реакцију
неутрализације
ХЕ.3.6.1.* препозна
питање/проблем које се
може експериментално
истражити
ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе
ХЕ.3.6.3.* планира и изведе
експеримент за тестирање
хипотезе
ХЕ.3.6.4.* донесе
релевантан закључак на
основу резултата добијених
у експерименталном раду
ХЕ.3.6.1. хемиске реакције
угљоводоника
ХЕ.3.6.2. видови практичне
примене угљоводоника на
основу својства која имају
ХЕ. 3.6.3. пишу једначне
хемијских реакција
угљоводоника

свакодневном животу

Органска једињења
са кисеоником

Биолошки важна
органска једињења

Хемија животне
средине

ХЕ.1.7.1.формуле, називе и
функционалне групе
најважнијих алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и
естара
ХЕ.1.7.2. основна физичка и
хемијска својства алкохола,
карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара
ХЕ.1.7.3 практичан значај
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара у
свакодневном животу
ХЕ.1.8.1 да наведе физичка
својства (агрегатно стање и
растворљивост) масти и уља,
угљених хидрата, протеина
ХЕ.1.8.2 примере и
заступљеност масти и уља,
угљених хидрата и протеина у
намирницама
ХЕ.1.9.1 значај безбедног
поступања са супстанцама,
начине њиховог правилног
складиштења, а са циљем
очувања здравља и животне
средине

ХЕ.2.7.3. пише једначине хемијских
реакција сагоревања једињења са
кисеоником-алкохола

ХЕ.3.7.1. хемиске реакцје
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара
ХЕ.3.7.2. видови практичне
примене алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и
естара на основу својства
која имају
ХЕ. 3.7.3. пишу једначне
хемијских реакција
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара

ХЕ. 2.8.1 најважније улогe масти и
уља, угљених хидрата и протеина у
живим
организмима

ХЕ.3.8.1.основу структуре
молекула који чине масти и
уља, угљене хидрате и
протеине
ХЕ. 3.8.2. основна хемијска
својства масти и уља
(
сапонификацију и хидролизу
) угљених хидрата и
протеина

Корелација са предметима: Целокупан наставни процес усмерен је на исходе и циљеве и развој међупредметних компетенција. Корелација хемије је
са математиком, физиком, биологијом, ТИО, информатиком и рачунарством. Прецизније је одређена у годишњим плановима рада
Начин праћења и вредновања:
Реализује се формативно и сумативно оцењивање применом различити техника и метода / учешће ученика у активностима, однос према обавезама и
раду, учешће у групним активностима, тимском раду, усмено и писмено проверавње/ ;процене ученика наставних часова и активности, процена од
стране ученика рада других и сопственог рада. Процена остварености стандарда најмање два пута годишње, посебно детаљне анализе пробног
завршног и завршног испита.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ
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Предмет:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ:

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран
однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи
увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Разред
Годишњи фонд часова

пети
72 часа

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у
свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и
вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од
важних предуслова личног и професионалног развоја.
Глобални/тематски план:

Број часова

Број часова по
теми

Обраде

Остали
типови

Животно и радно окружење

6

4

2

Саобраћај

14

8

6

Техничка и дигитална писменост

16

6

10

Ресурси и производња

20

10

10

Конструкторско моделовање

16

0

16

72

28

44

Наставна тема

Укупно часова

Број часова
Техника, технологија, техничка средства, техничка достигнућа

Садржај
програма

1. Животно и радно окружење

6

Активности

Ученика

- пажљиво прати
излагање
наставника и
осталих ученика
- користи различите
изворе знања
- проналази нове
информације
- уочава
- разликује
- упоређује
- класификује
- износи своје
мишљење
- уређује и презентује
- закључује
- процењује
сопствени рад и
напредак

Наставника

- организатор и
реализатор наставе
- презентује
- усмерава ученика
- подстиче на
размишљање
- развија код
ученика аналитичко,
синтетичко,
индуктивно,
дедуктивно
мишљење
- прати
напредовање
ученика
- наводи ученике на
одговарајуће
закључке
- Упознаје их са
техничким
напретком од
праисторије до
данашњег доба

Начини и облици извођења програма

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару)
- Различитим методама, подстичући
истраживачки начин рада, постојеће знање
ученика о техици и технологији проширити
користећи различите изворе знања. Развој
технике повезивати са историјским епохама и
догађајима.
-Упознавање подручја човековог рада и
производње, занимања и послова у области
технике и технологије треба реализовати уз
активну улогу ученика и примену одговарајућих
медија. Омогућити ученицима да идентификују
одређена занимања којима се људи баве и
послове који се обављају у оквиру тих
занимања као и техничка средства која се при
томе користе.
- Уз активну улогу ученика и примену
мултимедија указивати на правилну употребу и
евентуалне последице у случају
непридржавања упутстава за коришћење и
неисправности техничких апарата у
домаћинству.

Исходи

• По завршетку ове теме
ученик треба да:
• зна да опише улогу технике,
технологије и иновација у
развоју заједнице и њихово
повезивање
• разликује основна подручја
човековог рада, производње и
пословања у техничкотехнолошком подручју
• наводи занимања у
области технике и технологије
• процењује сопствена
интересовања у области
технике и технологије
• организује радно окружење
у кабинету
• правилно и безбедно
користи техничке апарате и
ИКТ уређаје у животном и
радном окружењу

Међупредметне
компетенције

• компетенција за
учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• естетичка
компетанција
• комуникација
• одговоран однос
према околини
• одговоран однос
према здрављу

• предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
• рад са подацима
и информацијама
•

решавање
проблема

•
•

сарадња

дигитална
компетенција

Саобраћајна средства, саобраћајни објекти, безбедност, ризично понашање пешака, саобраћајна
правила

2. Саобраћај

-пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-проналази
информације
-уочава
-именује
-упоређује
-класивикује и уређује
- дискутује
- износи сопствено
мишљење и став
-цртају
-израђују моделе
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- организатор и
реализатор наставе
-наводи на
размишљање и
извођење закључака
-подстиче на
размену искустава и
усмерава дискусију
-утиче на развој
свести ученика о
значају правилног
понашања у
саобраћају
-презентује
- прати постигнућа
ученика

-Фронтални, индивидуални и групни
-Ученици треба да се на интересантан и
очигледан начин упознају са правилима и
прописима кретања пешака и бицикла у јавном
саобраћају, начине рагулисања саобраћаја и
безбедна кретање од школе до куће.
Тежиште ове теме је на:
• безбедном понашању и преузимању
личне одговорности ученика за
понашање у саобраћају и
• употреба заштитне опреме при вожњи
бицикла и других дечијих возила, као и
коришћење сигурносних појасева у
возилу је најважнији исход који треба
постићи.
- За реализацију ових наставних садржаја, а за
практично увежбавање могу се користити
полигони у оквиру школе или саобраћајне
макете које могу урадити ученици на редовним
часовима или у раду слободних активности као
и коришћењем рачунарске симулације.

По завршетку ове теме ученик
треба да:
• процени како би изгледао
живот људи без саобраћаја
• класификује врсте саобраћаја
и саобраћајних средстава према
намени
• наводи професије у подручју
рада саобраћај
• направи везу између
савременог 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

• компетенција за
учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• одговоран однос
према околини
• одговоран однос
према здрављу

•

решавање
проблема

•

сарадња

Врсте линија, скица, технички цртеж, размера, правила котирања, техничко писмо, програм за обраду
текста

3. Техничка и дигитална писменост (израда инклузивних средстава)
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- пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-уочава
-разликује
-упоређује
-црта
-повезује изглед
објекта у простору и
равни
-повезује ранија
знања са новим
сазнањима
примењује научено
-користи различите
изворе знања
-пажљиво и
одговорно претражује
и користи интернет
-развија осећај
прецизности и
уредности

- организатор и
реализатор наставе
-презентује
-утиче на развој
свести ученика о
значају и примени
техничког цртања,
као начина
комуникације у
техници,
-истиче неопходност
правилног
понашања на мрежи
(интеррнету)
- развија осећај
ученика за простор,
тачност, уредност,
прецизност и
одговорност
- прати постигнућа
ученика

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару)
- Увежбати изражавање идеје скицом и
техничким цртежом . Објаснити како се
променом правила ( стандарда ) израђује
технички цртеж. Упознати ученике, кроз
практичну примену, са: врстама линија,
форматима папира, размером, правилима
котирања...
- Оспособити ученике и инсиситирати на
правилном коришћењу прибора за техничко
цртање и развоју вештине њиховог коришћња.
Потребно је да сваки ученик самостално нацрта
једноставан технички цртеж у одређеној
размери користећи одговарајуће врсте линија
као и елементе котирања.
- Примена информационо-комуникационих
технологија у техници првенствено се односе
на правилно и безбедно коришћење
дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет,
мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат,
веб камера) а потом и на овладавање
вештинама обраде дигиталне слике на
рачунару у циљу стицања одговарајућих
компетенција које се односе на
документовање и дизајн.
- Вежбати у пару пренос података између
рачунара и екстерних уређаја (мобилни
телефон, фотоапарат) а да сваки ученик
самостално реализује процедуре током рада на
рачунару.
Реализовати једноставну вежбу уметања
фотографије у одговарајући програм за обраду
текста и уређивање документа. Где год је то
могуће, треба користити Интернет претрагу и
приступ online ресурсима.

По завршетку ове теме ученик
треба да:
• самостално црта скицом и
техничким цртежом
једноставан предмет
• правилно чита технички
цртеж
• преноси податке између
ИКТ уређаја
• примењује основне
поступке обраде дигиталне
слике на рачунару
• користи програм за обраду
текста за креирање документа
са графичким елементима
• користи Интернет сервисе
за претрагу и приступање
online ресурсима
• преузима одговорност за
рад
• представи идеје и планове
за акције које предузима
користећи савремену
информационокомуникациону технологију и
софтвер

• компетенција за
учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• естетичка
компетанција
• комуникација
• одговоран однос
према околини
• одговоран однос
према здрављу

• предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
• рад са подацима
и информацијама
•

решавање
проблема

• сарадња
• дигитална

компетенција

Ресурси, енергија, извори енергије, материјали, начини обраде материјала,

4. Ресурси и производња

-пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-повезује ранија
знања
-уочава начине
примене
-разликује
-упоређује
-анализира
-класификује
-презентује
-оцењује квалитет
часа
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- организатор и
реализатор наставе
-презентује
-подстиче ученика
на истраживање,
увиђање,
закључивање,
упоређивање
-развија разумевање
за неопходност
рационалног
коришћења
материјала и
енергената
-помаже у изради
модела
-подстиче на развој
предузетничких
способности
(економичност и
квалитет израде,
начин
представљања,
изградњи и одбрани
ставова...)
- прати постигнућа
ученика

- Фронтални, индивидуални, групни
- Надограђујући се на ранија знања ученика,
упознати их са појмом природних ресурса на Земљи
и са значајем њиховог очувања. Тежиште ове теме је
на енергији и материјалима.
- Назначити основне изворе енергије као важан
ресурс за живот људи, технолошке процесе и
производњу без улажења у детаље. Упознати
ученике са начином коришћења и претварања у
неке корисне облике њима већ познатих извора
енергије воде, ветра и Сунца.
- Други важан ресурс су материјали. Упознати
ученике са појмом и поделом материјала
(природни, вештачки). Врсте и својства материјала
(физичка, хемијска и механичка): дрво, папир,
текстил, кожа објаснити на елементарном нивоу.
Начин обраде материјала (принципи деловања
алата за механичку обраду материјала, испитивање
материјала). Припрема за обраду. Приказати
правилно коришћење алата за ручну обраду
материјала, извођење операција и заштита на раду:
обележавање, сечење, завршна обрада (бушење,
равнање, брушење). Избор материјала, операција и
алата и редоследа њихове примене. Рециклажа
материјала и заштита животне средине. Поступно
увођење ученика у рад са алатом обезбеђује да
обрада материјала постаје средство креативног
изражавања, а не циљ у настави технике и
технологије.
-Упознавати ученике са професијама из овеобласти.
- На крају ове области, ученици треба да направе
план израде и самостално израде најмање три
једноставна модела.
Програм се реализује у форми предавања
(теоретска настава) и вежби.

По завршетку ове области
ученик треба да:
• повезује својства
природних материјала са
применом
• објасни технологије
прераде и обраде дрвета,
производњу папира, текстила
и коже
• сече, спаја и врши заштиту
папира, текстила, коже и
дрвета
• правилно и безбедно
користи алате и прибор за
ручну механичку обраду
(маказе, моделарска тестера,
брусни папир, стега)
• направи план израде
једноставног производа и план
управљања отпадом
• самостално израђује
једноставан модел

• компетенција за
учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• естетичка
компетанција
• комуникација
• одговоран однос
према околини
• одговоран однос
према здрављу

• предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
• рад са подацима
и информацијама
•

решавање
проблема

• сарадња
• дигитална

компетенција

Пројекат, сарадња, подела послова у групи, планирање буџета, предузетништво

5. Конструкторско моделовање
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- усваја и примењуje
знања, - развија
вештине, ставове,
одговорност и
самосталност
- проналази потребне
информације
-уочава
-разликује
-упоређује
-одабира
- налази решење
- формира идеју
- израђује техничку
документацију
- планира и реализује
сопствени производ
- ствара (мери,
обележава,
обрађује...)
-контролише
-презентује

- упознаје ученике
са правилима рада у
групи, поделом
посла и
одговорностима, са
динамиком и
роковима за
реализацију
пројектних
активности организатор и
реализатор наставе
- пажљиви
посматрач
- помагач када је то
потребно
- давалац повратне
информације
- неко ко охрабрује
-презентује
-саветује и одговара
на питања ученика
-утиче на развој
свести ученика о
значају примене
теоријских знања за
израду предмета
који имају
употребни карактер
и могу се користити
у реалном
окружењу
- упознаје ученике
са правилима рада у
групи
-помаже у избору
материјала и алата

- Пројекте реализовати у паровима или малим
групама.
- У овом делу програма ученици реализују
заједничке пројекте примењујући претходно
стечена знања и вештине.
Ученици се сами опредељују за одређену
активност у оквиру групе. Пружа им се
могућност да реализују своју идеју. Ученици
самостално истражују информације за
пројектни задатак користећи информационокомуникационе технологије, налазе решење,
формирају идеју, израђују техничку
документацију, планирају и реализују
сопствени производ. Користити материјале и
технологије које су ученици упознали у
претходној области. Ученици самостално врше
мерење и обележавање. Ученици раде у пару,
чиме развијају способност сарадње и
социјалних вештина. По завршетку, ученици
самостално представљају производ/модел,
усмено образлажући ток реализације,
процењујући оствареност резултата и предлог
унапређења. Тежиште оваквог рада није на
квалитету коначног продукта већ на процесу
који има своје кораке и на сарадничким
односима у раду у групи. Ученицима јасно
треба указати да се и на неуспелим продуктима
може много научити ако се схвати где су
грешке направљене. Дискутовати са ученицима
и о цени понуђених решења. Нагласити
важност доброг планирања буџета потребног
за његову реализацију као и негативних
последица лоших прорачуна. На тај начин
ученике полако оспособљавати да размишљају
предузетнички и развијати им основне
компетенције везане за финансијску
писменост.

По завршетку ове области
ученик треба да:
• самостално проналази
информације потребне за
израду предмета/модела
користећи ИКТ и Интернет
сервисе
• одабира материјале и алате
за израду предмета/модела
• мери и обележава
предмет/модел
• ручно израђује једноставан
предмет/модел користећи
папир и/или дрво, текстил,
кожу и одговарајуће технике,
поступке и алате
• користи програм за обраду
текста за креирање
документа реализованог
решења
• самостално представља
пројектну идеју, поступак
израде и решење/производ
• показује иницијативу и јасну
оријентацију ка остваривању
циљева и постизању успеха
• планира активности које
доводе до остваривања
циљева укључујући оквирну
процену трошкова
• активно учествује у раду пара
или мале групе у складу са
улогом и показује поштовање
према сарадницима
• пружи помоћ у раду другим
ученицима
• процењује остварен резултат
и развија предлог
унапређења

• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• естетичка
компетанција
• комуникација
• одговоран однос
према околини
• одговоран однос
према здрављу

• предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
• рад са подацима
и информацијама
•

решавање
проблема

• сарадња
• дигитална

компетенција

С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове ће се реализовати поделом одељења на 2 (две) групе. За сваки час наставници
планирају и припремају средства и начине провере остварености пројектованих исхода.
Посете музејима технике, сајмовима и обилазак производних и техничких објеката реализоваће се увек када за то буду постојали услови или ће
се обезбедити мултимедијалне презентације.
Праћење и вредновање наставе и учења
У реализацији наставе вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања прате се и вреднују све активности ученика (уредност,
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др). У вредновање, посебно у групним активностима и тимском раду, биће укључени
ученици. Са њима ће наставник договорити шта се прати, који су показатељи успешности и праћење напретка у раду.
Праћење и вредновање наставе и учења одвијаће се на основу:

Усмено
излагање

Тест

*

*

Есеј

Домаћи
задатак

Писмени
задатак

Активност
на часу

-

-

-

*

Праћење
практичног
рада
*

Самосталан
практични рад

Графички
рад

Показивање
иницијативе

Рад у тиму

*

*

*

*

Корелација са другим предметима:
Реалаизујући наставне садржаје наставници ће посебну пажњу посветити корелацији са предметима: инфроматика и рачунарство, мат ематика, ликовна
култура, српски језик. У годишњим плановима рада посебно ће бити прецизирани садржаји и начини корелације.

Предмет:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ:

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран
однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи
увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Разред:
Годишњи фонд часова

шести
72 часа

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у
свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примен а стечених знања и
вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од
важних предуслова личног и професионалног развоја.
Глобални/тематски план:
Р.б.
теме

Наставна тема

Број часова по
теми

Број часова

1.

Животно и радно окружење

6

4

Остали
типови
2

2.

Саобраћај

8

6

2

3.

Техничка и дигитална писменост

18

8

10

4.

Ресурси и производња

20

10

10

5.

Конструкторско моделовање

20

0

20

72

28

44

Укупно часова

Обраде

- Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим
цртама, приказати историјски развој
грађевинарства и повезати га са побољшањем
услова живљења (по могућству интерактивно).
- Потребно је нагласити значај урбанизма и
просторног планирања (на основу посматрања
планова, макета, слика насеља, треба објаснити
значај околине стана са хигијенског и естетског
становишта).
- Користите рачунарске мапе за одређивање
положаја грађевинских објеката у односу на
околину.
- Посматрање и анализе примера, навести
ученике да анализирају и закључују како се
култура становања разликује у зависности од
врста насеља (рурално и урбано насеље) и
стамбених објеката, које су карактеристике и
посебности, као и како се одређује распоред
просторија у стану са аспекта функционалности,
удобности и економичности.
- Обезбедити ако је могуће стоврити услове за
ситуационо учење кроз компјутерску симулацију,
што ће упознати ученике са врстама и наменом
кућних инсталација и правилном употребом. У
случају да то није могуће анализирати планове
одговарајућих инсталација и начин
функционисања, након тога одговарајућим
скицама и цртежима проверити да ли су ученици
разумели поменуту тематику.

НАПРЕДНИ

Међупредметне
компетенције

• компетенци
ја за учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• естетичка
компетанција
• комуникаци
ја
• одговоран
однос према
околини
• одговоран
однос према
здрављу

- анализира карактеристике савремене културе становања
- разуме просторно и урбанистичко планирање

- организатор и
реализатор наставе
- презентује
- усмерава ученика
- подстиче на
размишљање
- развија код
ученика
аналитичко,
синтетичко,
индуктивно,
дедуктивно
мишљење
- прати
напредовање
ученика
- наводи ученике на
одговарајуће
закључке
- Упознаје их са
напретком
архитектуре и
грађевинарства од
праисторије до
данашњег доба

СРЕДЊИ

- пажљиво прати
излагање
наставника и
осталих ученика
- користи
различите изворе
знања
- проналази нове
информације
- уочава
- разликује
- упоређује
- класификује
- износи своје
мишљење
- уређује и
презентује
- закључује
- процењује
сопствени рад и
напредак

Начини и облици извођења програма

- повезује развој и значај грађевинарства и урбанизма
- разуме начин функицонисања и примене кућних инсталацција

Наставника

ОСНОВНИ

Ученика

Исходи

- упознавање са развојем и значајем грађевинарства и урбанизма
- препознаvaњ савремене културе становања
- класификује кућне инсталације

Број часова

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Грађевинарство, архитектура, урбанистички план, култура становања, кућне инсталације

Садржај
програма

1. Животно и радно окружење

6

Активности

• предузимљ
ивост и
оријентација ка
предузетништву
•

рад са
подацима и
информацијама

•

решавање
проблема

•
•

сарадња

дигитална
компетенција

- демонстрира правилно и безбедно понашање пешака и бициклисте на саобраћајном полигону
и/или уз помоћ рачунарске симулације

- Безбедност учесника у саобраћају зависи и од
прописне инфраструктуре (опреме пута,
обележавање и сигнализација, квалитет израде
саобраћајних објеката) као и прилагођавања
постојећим условима (брзина). Кроз примере
симулације, а који су доступни на Интернету,
ученике довести у ситуацију да препознају
сигурносне ризике и предвиде опасне ситуације у
саобраћају.
- Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити
како се управља саобраћајем коришћењем ИКТ и
колико такво управљање утиче на безбедност
путника и робе.
- Са аспекта безбедности учесника у саобраћају
обратити пажњу на учешће пешака и возача
бицикла у јавном саобраћају. За реализацију ових
садржаја користити мултимедије као и
саобраћајне полигоне практичног понашања у
саобраћају у оквиру школе (ако постоје). Ако
школа нема просторне могућности за израду
саобраћајног полигона, користе дворишта, шири
ходници или фискултурне сале ради остваривања
овог исхода.

- повезује неопходност изградње прописне инфраструктуре са безбедношћу учесника у
саобраћају
- повезује коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима са управљањем и
безбедношћу путника и робе

- организатор и
реализатор наставе
-наводи на
размишљање и
извођење
закључака
-подстиче на
размену искустава и
усмерава дискусију
-утиче на развој
свести ученика о
значају правилног
понашања у
саобраћају
-презентује
- прати постигнућа
ученика

- класификује врсте саобраћајних објеката према намени
- познаје правила безбедног понашања и кретања пешака и бициклисте у саобраћају

Нискоградња, тарса, саобраћајни објекти, безбедност

2. Саобраћај

8

-пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-проналази
информације
-уочава
-именује
-упоређује
-класивикује и
уређује
- дискутује
- износи сопствено
мишљење и став
-цртају
-израђују моделе

• компетенци
ја за учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• одговоран
однос према
околини
• одговоран
однос према
здрављу

•

решавање
проблема

•

сарадња

- користи рачуарске апликације за техничко цртање грађевинских објеката уважавајући потребе
савремене културе становање
- успешно креира дигиталну презентацију и презентује је

- чита и црта грађевински технички цртеж
- користи рачуарске апликације за техничко цртање грађевинских објеката
- самостално креира дигиталну презентацију и представља је

-организатор и
реализатор наставе
-презентује
-утиче на развој
свести ученика о
значају и примени
техничког цртања,
као начина
комуникације у
техници,
-истиче
неопходност
правилног
понашања на
мрежи (интеррнету)
- развија осећај
ученика за простор,
тачност, уредност,
прецизност и
одговорност
- прати постигнућа
ученика

-скицира просторни изглед грађевинског објекта
- чита и црта грађевински технички цртеж уз помоћ наставника
- користи рачуарске апликације за техничко цртање грађевинских објеката уз помоћ наставника
- креира дигиталну презентацију уз помоћ наставника

Техничко цртање у грађевинарству,симболи, пресеци, техничко цртање помоћу рачунара

3. Техничка и дигитална писменост

- пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-уочава
-разликује
-упоређује
-црта
-повезује изглед
објекта у простору и
равни
-повезује ранија
знања са новим
сазнањима
-примењује научено
-користи различите
изворе знања
18 -пажљиво и
одговорно
претражује и користи
интернет
-развија осећај
прецизности и
уредности

- На почетку реализације области укратко поновити
која су знања и вештине из техничког цртања ученици
усвојили у претходном разреду.
- Ученике оспособити за рад у рачунарској апликацији
за техничко цртање примереној њиховом узрасту и
потребама.
- Објаснити правила и симболе који се користе у
техничком цртању у области грађевинарства.
Приликом израде техничких цртежа на папиру и
помоћу рачунара користити индивидуални облик рада.
- Ученици треба да развијају вештине визуелног
опажања и разумевања релацијских односа између
објеката и предмета, стога је примерено задати им да
скицирају просторни изглед одређеног грађевинског
објекта који им је познат.
- Представити могућности и рад са једноставним
рачунарским апликацијама за 3Д приказ грађевинских
објеката. - Ученицима објаснити појам пресека
коришћењем наставних помагала и рачунарске
симулације
- Упознати ученике са радом у рачунарској апликацији
за унутрашње уређење стана наглашавајући
функционалност и естетску вредност решења.
- Израда мини-пројеката хоризонталног и вертикалног
пресека стана у коме ученици живе и уређење стана
према истим. Скица може бити израђена на папиру
или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице
грађевинског објекта и унутрашњег уређења стана
самостално представљају током редовне наставе.
- Користити дигиталне презентације које ће ученици
израдити. Акценат треба да буде на дизајну
мултимедијалних елемената презентације, начину
представљања решења (ток презентације) и развоју
вештине комуникације (контакт са публиком), а не на
техници израде презентације. Обезбедити простор за
дискусију и давање вршњачке повратне информације
на основу успостављених критеријума.

- компетенција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- естетичка
компетанција
- комуникација
- одговоран
однос према
околини
- одговоран
однос према
здрављу

- предузимљиво
ст и оријентација
ка
предузетништву
- рад са

подацима и
информацијама

- решавање
проблема

- сарадња

дигитална
компетенција

- реализује активност која указује на важност рециклаже
- образлаже на примеру коришћење обновиљивих извора енергије и начине њиховог претварања у корисне облике енергије
- успешно израђује модел грађевинске и пољопривредне машине

- повезује коришћење грађевинских материјала са утицајем на животну средину
- повезује алате и машине са врстама грађевинских и пољоприврендих радова
-повезује значај извођења топлотне изолације са уштедом енергије
- повезује гране пољоприведе са одређеном врстом производње хране
- израђује модел грађевинске и пољопривредне машине
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- организатор и
реализатор наставе
-презентује
-подстиче ученика
на истраживање,
увиђање,
закључивање,
упоређивање
-развија
разумевање за
неопходност
рационалног
коришћења
материјала и
енергената
-помаже у изради
модела
-подстиче на развој
предузетничких
способности
(економичност и
квалитет израде,
начин
представљања,
изградњи и
одбрани ставова...)
- прати постигнућа
ученика

- препознаје основне грађевиснке материјале
- препознаје грађевинске и пољопривредне машине и алате
- описује занимања у области грађевинарства пољопривреде
- израђује модел грађевинске и пољопривредне машине уз помоћ наставника

Грађевински материјали, рационално коришћење енергије, енергетска ефикасност, рециклажа, организација рада
у грађевинарству, пољопривреди

4. Ресурси и производња

-пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-повезује ранија
знања
-уочава начине
примене
-разликује
-упоређује
-анализира
-класификује
-презентује
-оцењује квалитет
часа

-На почетку рада на овој области упознати ученике са основном
поделом грађевинских материјала (према пореклу и намени). Врсте,
начин производње, основне карактеристике грађевинских
материјала и њихову примену објаснити на елементарном нивоу,
без улажења у детаље.
- Показати угледне примере појединих грађевинских материјала, а
предавање поткрепити сликама, проспектима или мултимедијом.
- Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског
објекта (темељ, зидови, међуспратна конструкција, степенице и
кров) уз међусобно функционално повезивање и начине изградње.
Направити везу између конструктивних делова грађевинског објекта
и материјала за њихову изградњу. Користити мултимедијалне
презентације и одговарајуће цртеже за проверу усвојености знања.
- Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстама
грађевинских објеката у оквиру нискоградње, високоградње и
хидроградње. Потребно је да ученици повежу делове конструкције
и начине градње грађевинског објекта са њиховом наменом.
- Оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са
врстама грађевинских радова (основна подела грађевинских машина
и алата и њихове најважније карактеристике). Користити слике,
цртеже и мултимедијалне презентације.
- Указати на значај планирања избора материјала за изградњу
грађевинског објекта и његове изолације још током пројектовања, са
аспекта рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије.
Повезати значај извођења топлотне изолације са уштедом енергије.
Користити мултимедијалне презентације и узорке одговарајућих
материала.
- Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор
са ученицима и уз изношење различитих примера из живота,
ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уређаја за
загревање и климатизацију простора у кући/стану, а све са циљем
рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих
могућности коришћења обновљивих и алтернативних извора
енергије за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне
теме користити мултимедијалне презентације.
- Упознати ученике са организацијом рада у пољопривредној
производњи и најважнијим машинама и уређајима које су
неопходне за нормално одвијање производње. Користити разне
илустрације модела или мултимедију, да би ученици могли да
препознају основне процесе пољопривредне производње са
посебним освртом на производњу хране.
- Уз помоћ слика, мултимедије или макета ученицима треба
представити најважније машине у пољопривреди са њиховим
најбитнијим карактеристикама.
- Истакнути значај рециклаже материјала и заштите животне
средине у грађевинарству и пољопривреди. Пред ученике поставити
задатак да израде мултимедијалну презенацију која се односи на
рециклажу и заштиту животне средине (из свог блиског окружења
или града). Јавно презентовати радове уз дискусију
- Поступно увести ученике у свет практичног стваралаштва. Кроз
практичан рад ученици стечена теоријска знања претварају у
функционална, развијајући алгоритамски начин размишљања од
идеје до реализације. Њихов стваралачки рад треба да се заснива на
изради модела грађевинске или пољопривредне машине, уређаја
или модела који користи обновљиве изворе енергије, уз обавезну
примену мера заштите на раду.
.
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- Ученици реализују заједничке пројекте примењујући
претходно стечена знања и вештине. Потребно је
поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског
моделовања при изради сопственог пројекта,
креирању планске документације (листа материјала,
неопходан прибор и алат, редослед операција,
процена трошкова) до извршавања радних операција,
графичког представљања замисли и процене и
вредновања.
- Ученике могу да се сами опредељују за одређену
активност у оквиру дате теме која се односи на израду
модела разних машина и уређаја у грађевинарству,
израду макете грађевинског објекта или стана на
основу плана и предлог за његово уређење као и
моделовање машина и уређаја у пољопривредној
производњи. Ученици користе податке из различитих
извора, самостално проналазе информације о
условима, потребама и начину реализације
макете/моделакористећи ИКТ, израђују макету/модел,
поштујући принципе економичног искоришћења
материјала и рационалног одабира алата и машина
примењујући процедуре у складу са принципима
безбедности на раду.
- У пројекат се може укључити и више ученика уколико
је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид
сарадње одлуче. Ученици учествују у успостављању
критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад
других и предлажу унапређење постојеће
макете/модела.
- У свим сегментима наставе у овој области, код
ученика треба развијати предузетнички дух затевима
да се врши процена употребљивости и оправадности
реализованих решења.

- самостално/тимски врши избор макете/модела грађевинског објекта
- самостално проналази информације потребне за израду матеке и модела
- самостално креира планску документацију користећи програм за обраду текста
- припрема и организује радно окружење
- самостално израђује макету/модел поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата, машина у складу са
принципима безбедности на раду
- успешно израђује техничку документацију, макету и модел пољопривредне или грађевинске машине
- успешно израђује макету/модел поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата, машина у складу са
принципима безбедности на раду
- учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже унапређење модела/макете
- одређује реалну вредност израђене макете/модела укључујући оквирну процену трошкова

- упознаје ученике
са правилима рада у
групи, поделом
посла и
одговорностима, са
динамиком и
роковима за
реализацију
пројектних
активности организатор и
реализатор наставе
- пажљиви
посматрач
- помагач када је то
потребно
- давалац повратне
информације
- неко ко охрабрује
-презентује
-саветује и одговара
на питања ученика
-утиче на развој
свести ученика о
значају примене
теоријских знања за
израду предмета
који имају
употребни карактер
и могу се користити
у реалном
окружењу
- упознаје ученике
са правилима рада у
групи
-помаже у избору
материјала и алата

- уз помоћ наставника, или успешнијих ученика у тиму, израђује техничку документацију, макету и модел пољопривредне или грађевинске машине
- уз помоћ наставника или успешнијих ученика у тиму безбедно изводи радне операције

Пројекат, сарадња, подела послова у групи, планирање буџета, предузетништво, презентација рада

5. Конструкторско моделовање
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- усваја и примењуje
знања, - развија
вештине, ставове,
одговорност и
самосталност
- проналази
потребне
информације
-уочава
-разликује
-упоређује
-одабира
- налази решење
- формира идеју
- израђује техничку
документацију
- планира и
реализује сопствени
производ
- ствара (мери,
обележава,
обрађује...)
-контролише
-презентује

- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- естетичка
компетанција
- комуникација
- одговоран
однос према
околини
- одговоран
однос према
здрављу

- предузимљиво
ст и оријентација
ка
предузетништву
- рад са

подацима и
информацијама

- решавање
проблема

- сарадња

дигитална
компетенција

С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове ће се реализовати поделом одељења на 2 (две) групе. За сваки час наставници
планирају и припремају средства и начине провере остварености пројектованих исхода.
Посете музејима технике, сајмовима и обилазак производних и техничких објеката реализоваће се увек када за то буду постојали услови или ће
се обезбедити мултимедијалне презентације.
Праћење и вредновање наставе и учења
У реализацији наставе вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања прате се и вреднују све активности ученика (уредност,
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др). У вредновање, посебно у групним активностима и тимском раду, биће укључени
ученици. Са њима ће наставник договорити шта се прати, који су показатељи успешности и праћење напретка у раду.
Праћење и вредновање наставе и учења одвијаће се на основу:

Усмено
излагање

Тест

*

*

Есеј

Домаћи
задатак

Писмени
задатак

Активност
на часу

-

-

-

*

Праћење
практичног
рада
*

Самосталан
практични рад

Графички
рад

Показивање
иницијативе

Рад у тиму

*

*

*

*

Корелација са другим предметима:
Реалаизујући наставне садржаје наставници ће посебну пажњу посветити корелацији са предметима: инфроматика и рачунарство, математика, ликовна
култура, српски језик. У годишњим плановима рада посебно ће бити прецизирани садржаји и начини корелације.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

~ 582 ~

Ра з ред : Седми
Фон д : 72 часа годишње, два часа седмично
Циљ : Циљ образовно- васпитног рада у настави техничког и информатичког образовања је

да доприноси: - техничко инфроматичком образовању и
васпитању ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко – инфроматичких знања, умења и вештина и оспособлавању за њихову
примену у учењу, раду и свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересовања и способности за техничко стваралаштво и
проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничких, инфроматичких , ,еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаjа на
развој друштва.
Реализације програма усмерена је на развој међупреднметних компетенција.
Т ем а тски / гло ба лни п ла н у сед м ом р а зр ед у
Садржај програма

Обрада

Вежбање

Увод у машинску технику

2

Техничко цртање у машинству

4

3

Информатичке технологије

5

9

Материјали

2

Мерење и контрола

Модули

Систематизација

Укупно
2

1

8
14
2

2

2

Технологија обраде метала

3

Машине и механизми

10

Роботика

2

2

Енергетика

6

6

5

Конструкторско моделовање модули
Укупно

34

19

1

4

1

16

14

2

16

14

5

72

Са д ржа ји , ц иљ еви и з а да ци , к ор ела ц иј а са д ру гим п р ед м ети ма :

НАЗИВ И САДРЖАЈ
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

1. УВОД У МАШИНСКУ
ТЕХНИКУ
Појaм и задаци машина и
механизама: трансформација
материје и енергије

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У
МАШИНСТВУ
-Техничка документација у
машинству
-Ортогонална пројекција
-Котирање, пресеци и
упрошћавање, просторно
приказивање

3. ИНФОРМАТИЧКE
ТЕХНОЛОГИЈE
Техничко цртање у
машинству коришћењем
рачунарских програма
Израда презентације
Интерфејс – систем веза са

БРОЈ ЧАСОВА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈ
У НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

2

8

14

Крелација
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
Ученици треба да:
- прoширe свoja знања из претходних
разреда из области различитих грана
технике
- се заинтересују за нове материјале,
облике енергије, начине преношења
снаге и кретања итд.
- упознају основне делове машина и
механизме;
- упознају се са појмовима машина и
механизам, као и начинима
трансформације материје и енергије и
преноса оптерећења и кретања
Ученици треба да:
- науче да користе стручну
терминологију
- израђују технички цртеж основним
прибором и рачунаром
- науче представљање објеката у
ортогоналној пројекцији
- саставе алгоритам операција за
израду модела од идеје до
реализације
- уме да примењује техничке цртеже и
да на цртежу представи једноставан
предмет у ортогоналној пројекцији
Ученици треба да:
- умеју да користе рачунар у решавању
једноставнијих проблема у обради
текста и цртању техничких цртежа
- направе презентацију свог модела
- умеју да користе рачунар за
управљање на бази интерфејса

физика,
хемија,
матема.
инфоризборни

ликовно,
матем.
инфромизборни

ликовно
српски
инфром.
изборни

рачунаром
Управљање моделима
помоћу рачунара
Рад са конструкторима на
бази интерфејс технологије

4. МАТЕРИЈАЛИ
Машински материјали.
Својства метала и легура

5. МЕРЕЊЕ И
КОНТРОЛА
Мерење и мерна средства.
Појам контроле.

6. ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА
Принципи обраде метала са
и без скидања струготине
Спајање металних делова.
Мере заштите на раду
7. МАШИНЕ И
МЕХАНИЗМИ
Основни појмови и принципи
рада машина и механизама
Елементи машина и
механизама: елементи за
везу, елементи за пренос
снаге и кретања, специјални
елементи
Производне машине:
принцип рада, састав,

2

2

4
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Ученици треба да:
- упознају специфична техничко –
технолошка својства појединих
метала и легура
- на основу физичких, хемијских и
технолошких својстава одаберу
одговарајући материјал (метал,
легуру, неметал и погонски материјал)
за модел или употребно средство
Ученици треба да:
- умеју да рукују инструментима за
мерење: дужине, угла, масе и
момента
- разумеју обележавање на металу
- разумеју појам контроле
- повезују знања о мерењу из физике 6ог разреда
Ученици треба да:
- примењују одговарајуће поступке
обраде материјала кроз алгоритам
- разумеју технолошке процесе и
производе различитих технологија
- знају мере заштите и потребе за
обнову и унапређивање животног
окружења
Ученици треба да:
- препознају елементе (компоненте) из
области машинства и да их компонују
у једноставније функционалне целине
(графички и кроз моделе или
употребне предмете
- одређују адекватне везе између
елемената (завртањ, закивак, ...)
- ученици треба да упознају
подсистеме саобраћајних и
транспортних машина и уређаја

физика,
хемија,
матема.
инфоризборни

физика,
матема.

хемија,
матема.
инфоризборни

физика,
матема.

коришћење
Машине спољашњег
транспорта
Машине унутрашњег
транспорта
8. РОБОТИКА
Појам робота. Врсте робота,
намена, конструкција
(механика, погон и
управљање)
9. ЕНЕРГЕТИКА
Извори, коришћење и
трансформација енергије
Погонске машине-мотори:
хидраулични мотори
Бензински и дизел мотори

10. КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ –
МОДУЛИ
Конструкторско моделовање
– самосталан рад на
сопстевеном пројекту
Моделовање производних
машина, саобраћајних
средстава, транспортних
машина и уређаја и др.

-

2

6
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зна називе основних елемената
машина и њихову намену и примену

Ученици треба да:
- упознају врсте робота, намену,
конструкцију (механика, погон и
управљање)

физика,
матема.
инфоризборни

Ученици треба да:
- препознају природне ресурсе, њихову
ограниченост у коришћењу
- прилагоде динамичке конструкције
(моделе) енергетском претварачу

физика,
хемија,
матема.
инфоризборни

Ученици треба да:
- користећи знање стечено у току
године потврде завршним радом у
облику модула
- правилно употребљавају стандардни
прибор, алат и машине при
обликовању елемената за моделе и
употребна средства
- одаберу оптимални систем
управљања за динамичке
конструкције (моделе)
- одаберу једноставнији програм за
управљање рачунаром;
- примењују мере и средства за личну
заштиту

физика,
матема.
инфоризборни

НАЧИН РЕАЛ ИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
- метода графичког рада
- практична примена рачунара у решавању различитих задатака: дводимензионално и тродимензионално пројектовање
- наставу треба реализовати тако да се оствари логична и функционална целина са конструкторским моделовањем – метода практичног рада
- оспособити ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље развијали своје психомоторне вештине.." као и ...
"развијање и коришћење облика рада који омогућава индивидуални прилаз настави и учења и истовремено стварање услова за заједничко учење;
унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду уз учење које се заснива на инердисциплинарним глобалним темама" настава техничког
образовања организује се кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе

-

у реализацији теме „Конструкторско моделовање - модули“ оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности,
интересовања

АК Т ИВ НОСТ И У ОБ РАЗОВ НО -В АСПИТ НОМ РАД У

Ученици - слушају, посматрају, закључију, цртају, моделују, конструишу, износе идеје, праве презентацијиу, описују, упоређују, презентују, процењују,
раде индивидуално, у пару ,групно, размењују искуства и вреднују.
Наставници - организују, представљају, планирају, тумаче,
објашњавају, цртају, моделују, демонстрирају, упућују на изворе знања, процењују, оцењују, вреднују, воде документацију.
НАЧИН ПРАЋЕЊА В РЕДНОВА ЊА НАСТ АВ Е И УЧЕЊ А
У реализацији програма наставник води свакодневно евиденцију о раду учееника, њиховом учешћу и ангажовања, оствривању наставних садржаја,
односу према обавезама, другим ученицима, простору у ком се настава одвија. Врши формативно и сумативно оцењивање. Ученици учествују у процени
квалитета образовно-васпитног рада, рада других ученика и процењује сопствени рад. У току године реализују се планирана тестирања, процењују
презентације, одговори ученика.

Разред: Осми
Фонд : 68 часова годишње, два часа седмично
Циљ : Циљ образовно- васпитног рада у настави техничког и информатичког образовања је

да доприноси: - техничко инфроматичком образовању и
васпитању ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко – инфроматичких знања, умења и вештина и оспособлавању за њихову
примену у учењу, раду и свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересовања и способности за техничко стваралаштво и
проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничких, инфроматичких , ,еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаjа на
развој друштва.
Реализације програма усмерена је на развој међупреднметних компетенција.
Тематски / глобални план у осмом разреду
Садржај програма

Обрада

Вежбање

Информатичке технологије

6

8

Електротехнички материјали и
инсталације

6

2

Електричне машине и уређаји

10

2

Дигитална електроника

8

2

Од идеје до реализације
(МОДУЛИ)
Укупно

30

14

Модули

Систематизација

Укупно

2

16

2
2
2

10
14
12

14

2

16

14

10

68

Садржаји , циљеви и задаци , корелација са другим предметима:

Разред: ОСМИ

НАЗИВ И САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА

1. ИНФОРМАТИЧКЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Практична примена рачунара,
рачунарске мреже
Коришћење интернета и
електронске поште
Примена рачунара коришћењем
интерфејс технологије
Рад са програмима за обраду
текста, података, гарфике
Израда презентације
Израда техничке документације у
електротехници коришћењем
одабраних програма

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ И
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Електроинсталациони материјали
и прибор
Проводници, прекидачи, утикачи,
сијалична грла
Осигурачи, електрична бројила
Кућне електричне инсталације
Заштита од електричне струје

16

10

Ученици треба да:
- овладају практичном
применом рачунара у
решавању различитих
задатака: обрадом текста,
података, табела, графике
- да умеју да се укључе у
рачунарску мрежу
- да упознају симболе који се
користе при изради цртежа и
електричних шема, као и
најосновније цртеже и шеме
електричних струјних кола
- да се упознају са
могућностима употребе
једноставнијих софтвера за
израду техничких цртежа и
шема
Ученици треба да:
- упознају
електроинсталациони
материјал и елементе према
стандардима наведених
електроматеријала
- упознају основне
електротехничке симболе
- науче да читају
електротехничке шеме, а
једноставније да користе у
практичном раду
- стекну основна практична
знања и умења у састављању
електричних струјних кола
- упознајуса могућим
нежељеним последицама
дејства струје, начином
заштите од струјног удара и
пружање прве помоћи

Матем,
избор.инфор.

Матем,
Физика,
изб. инф.

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И
УРЕЂАЈИ
Производња, трансформација и
пренос електричне енергије
Алтернативни извори електричне
енергије
Електротехнички апарати и
уређаји у домаћинству
Својства и примена
електромагнета
Електричне машине
Електрични уређаји у моторним
возилима

4. ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
Основи аналогне и дигиталне
технологије
Основни електронски елементи
Структура рачунара: матична
плоча, процесор, меморија,
интерфејс, модем
Електронски уређаји у
домаћинству.
Телекомуникације и аудио
визуелна средства
Мобилна телефонија, GPRS
системи
5. ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
Практична израда електричних
кола
Симулација електронских кола
коришћењем рачунарског
софтвера
Практична израда електронских
кола
Моделовање електричних

14

12

Ученици треба да
- упознају подсистеме
електроенергетског система
- стекну појам о дистрибуцији
електричне енергије
- стекну основна практична
знања и умења у састављању
електричних струјних кола
- упознају основне делове
електротермичких и
електродинамичких апарата
и уређаја у домаћинству
- науче да правилно користе
електричне уређаје и апарате
- знају састав електричне кућне
инсталације и све значајне
елементе у њој, кварове који
се могу догодити
Ученици треба да:
- упознају основне
електронске елементе
- науче симболе и шеме у
електроници
- схвате принципе рада
телекомуникационих и
аудиовизуелних уређаја у
домаћинству

-

16
-

практична израда
електричних кола експеримент - истраживање,
од конструкторског
материјала и симулација
коришћењем рачунарског
софтвера
ученици треба да развијају
конструкторске способности
израдом и склапањем

Матем,
Физика,
изб. инф.

Матем,
Физика,
изб. инф.

Матем,
Физика,
изб. инф.

машина и уређаја

модела електротехничких и
електронских уређаја и
апарата према одговарајућим
шемама

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
- практична примена рачунара у решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела, графике
- наставу треба реализовати тако да се оствари логична и функционална целина са конструкторским моделовањем
- метода графичког рада
- оспособити ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље развијали своје психомоторне вештине.." као и ...
"развијање и коришћење облика рада који омогућава индивидуални прилаз настави и учења и истовремено стварање услова за заједничко учење;
унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду уз учење које се заснива на инердисциплинарним глобалним темама" настава техничког
образовања организује се кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе
- у реализацији теме „од идеје до реализације – модули“ оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, интересовања
АК Т ИВ НОСТ И У ОБ РАЗОВ НО -В АСПИТ НОМ РАД У

Ученици - слушају, посматрају, закључију, цртају, моделују, конструишу, износе идеје, праве презентацијиу, описују, упоређују, презентују, процењују,
раде индивидуално, у пару ,групно, размењују искуства и вреднују.
Наставници - организују, представљају, планирају, тумаче,
објашњавају, цртају, моделују, демонстрирају, упућују на изворе знања, процењују, оцењују, вреднују, воде документацију.
НАЧИН ПРАЋЕЊА В РЕДНОВА ЊА НАСТ АВ Е И УЧЕЊ А
У реализацији програма наставник води свакодневно евиденцију о раду учееника, њиховом учешћу и ангажовања, оствривању наставних садржаја,
односу према обавезама, другим ученицима, простору у ком се настава одвија. Врши формативно и сумативно оцењивање. Ученици учествују у процени
квалитета образовно-васпитног рада, рада других ученика и процењује сопствени рад. У току године реализују се планирана тестирања, процењују
презентације, одговори ученика.
ОПШТЕ И СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенције су засноване на функционално интегрисаним знањима, вештинама, ставовима, вредностима и личним својствима и способностима које
омогућавају особи да умешно и одговорно решава проблеме и изазове са којима се среће у различитим ситуацијама (код куће, у школи, у пословном
окружењу, итд.) као активни учесник у заједници и друштву.
Међупредметне компетенције се развијају активним учешћем у наставним и ваннаставним активностима, усвајањем знања, вештина, става и вредности,
дубљим разумевањем различитих предметних области и њиховом применом на ситуације из свакодневног живота у различитим контекст има (лични,
професионални, образовни итд.). Њима се омогућава активно учешће у животу и развоју заједнице, те остварење личних интереса и аспирација.
Општа предметна компетенција представља наративни опис ситуација, проблема и изазова које ученици могу са савладају на основу знања, вештина,
ставова и вредности које се стичу кроз учење и наставу из датог предмета. Њоме се описује крајња сврха учења на начин који је разумљив и особама које
нису стручњаци за дати предмет.

Општа предметна компетенција одређена за предмет техника и технологија гласи: „Ученик разуме привредне и етичке вредности људског рада. Он
користи своје знање стечено у техничко- технолошким областима у корист сопственог развоја и чини прве одлуке везане за будуће школовање и
професију. Ученик познаје ИКТ и користи их при решавању проблема у различитим областима и истражује нове могућности њихове примене“.
Специфичне предметне компетенције представљају компоненте опште предметне компетенције и њиховим развојем ученици остварују општу
предметну компетенцију. Поред опште предметне компетенције ограничен број специфичних предметних компетенција се дефинише за сваки предмет
понаособ.

Специфичне предметне компетенције одређене за предмет техника и технологија гласе:
„Ученик разуме представљене проблеме користећи композитна знања из техничких дисциплина и информатике и он схвата техничко-технолошке
поступке и користи креативне способности у процесу стварања материјалних производа;
„Ученик путем информационо комуникационих технологија прикупља податке, анализира, систематизује и презентује информације, електронски
комуницира и управља ИТ уређајима“.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ИНФОРМАТИКУ И
РАЧУНАРСТВО

~ 593 ~

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ПЕТИ РАЗРЕД
Циљ и задаци
Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање
информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за
решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.

Разред: пети
Годишњи фонд часова: 36 часова
Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по спи ралном
моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи овај
предмет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: ИКТ, Дигитална пис меност и
Рачунарство.

Фонд и садржај програма

Р. Б.

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

1.
ИКТ
2.
ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
3.
РАЧУНАРСТВО
4.
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА ТИПУ ЧАСА
обрада
вежба
7
2
5
0
10
6
0
0
22
8

УКУПНО
утврђивање и систематизација
0
0
0
6
6

9
5
16
6
36

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

−

−
−

−

наведе примену информатике и рачунарства у
савременом животу
правилно користи ИКТ уређаје
именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја
прави разлику између хардвера, софтвера и
сервиса
прилагоди радно окружење кроз основна
подешавања
креира дигитални слику и примени основне акције
едитовања и форматирања (самостално и
сараднички)
креира текстуални документ и примени основне
акције едитовања и форматирања (самостално и
сараднички)
примени алате за снимање и репродукцију аудио
и видео записа
креира мултимедијалну презентацију и примени
основне акције едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
сачува и организује податке

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
- Предмет изучавања информатике и
рачунарства.
- ИКТ уређаји, јединство хардвера и
софтвера.
- Подешавање радног окружења.
- Организација података.
- Рад са сликама.
- Рад са текстом.
- Рад са мултимедијом.
- Рад са презентацијама.

1. ИКТ
(9)

-разликује основне типове датотека
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању
да:
−
−
−
−

−

реагује исправно када дође у потенцијално
небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја;
доводи у везу значај правилног одлагања
дигиталног отпада и заштиту животне средине
разликује безбедно од небезбедног, пожељно од
непожељног понашања на Интернету
реагује исправно када дођу у контакт са
непримереним садржајем или са непознатим
особама путем Интернета
приступа Интернету, самостално претражује,

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
(5)

- Употреба ИКТ уређаја на одговоран и
сигуран начин
- Правила безбедног рада на Интернету
- Претраживање Интернета, одабир
резултата и преузимање садржаја
- Заштита приватности личних података
- Заштита здравља, ризик зависности од
технологије и управљање временом

−
−
−
−

проналази информације у дигиталном окружењу и
преузима их на свој уређај
информацијама на интернету приступи критички
спроводи поступке за заштиту личних података и
приватности на Интернету
објасни појам ауторских права и разликује основне
лиценце за дељење садржаја
препознаје ризик зависности од технологије и
доводи га у везу са својим здрављем

-рационално управља временом које проводи у
раду са технологијом и на Интернету
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању
да:
- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике
и правилно употребљава одговарајуће скуповне
ознаке
- схвати математичко-логички смисао речи "и",
"или", "не", "сваки", "неки", израза "ако...онда"
- зна алгоритме аритметике (сабирања, множења,
дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) и
интерпретира их алгоритамски
- наведе редослед корака у решавању једноставног
логичког проблема
- креира једноставан рачунарски програм у
визуелном окружењу
- сврсисходно примењује програмске структуре и
блокове наредби
- користи математичке операторе за израчунавања
- објасни сценарио и алгоритам пројекта
- анализира и дискутује програм
- проналази и отклања грешке у програму

3. РАЧУНАРСТВО
(16)

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

−

сарађује са осталим члановима групе у одабиру
теме, прикупљању и обради материјала у вези са
темом, формулацији и представљању резултата и
закључака
одабира и примењује технике и алате у складу са

4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
(6)

- Увод у логику и скупове: унја,пресек,
разлика; речи „и“, „или“, „не“, „сваки“,
„неки“, „ако...онда“.
- Увод у алгоритме аритметике:писмено
сабирање, множење, дељење с
остатком,Еуклидов алгоритам.
- Увод у тему програмирања.
- Радно окружење изабраног софтвера за
визуелно програмирање.
- Алати за рад са графичким објектима,
текстом, звуком, видеом.
- Програм-категорије, блокови, наредбе,
инструкције.
- Програмске структуре ( линијска,
циклична, разграната)

- Фазе пројектног задатка од израде плана
до представљања решења
- Израда пројектног задатка у групи у
корелацији са другим предметима
- Представљање резултата пројектног
задатка

−
−

фазама реализације пројекта
наведе кораке и опише поступак решавања
пројектног задатка
вреднује своју улогу у групи при изради пројектног
задатка и активности за које је био задужен
-поставља резултат свог рада на Интернет, ради
дељења са другима, уз помоћ наставника

ОБЛАСТ/ТЕМА

1. ИКТ
(9)

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
(5)

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима)
- Фронтални, индивидуални, групни (у пару)
- Различитим методама, подстичући истраживачки начин рада, постојеће знање ученика о
ИКТ проширити користећи различите изворе знања навођењем примера примене ИКТ-а.
- Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства
познатим примерима.
- Увести појмове хардвер и софтвер. Скренути пажњу на правилно руковање ИКТ
уређајима.
- Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства. Нагласити који
оперативни систем користе рачунари на којима ће радити у школи.
- Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у
кабинету и у раду са рачунарима и опремом.
- Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека
у рачунару: чување и проналажење, премештање или брисање (поменути "Корпу за
отпатке").
- Креирање и уређивање дигиталне слике / цртеже коришћењем расположивих алата
изабраног програма.
-При раду са текстом применити основне алатке за уређивање и обликовање текста.
Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма и инсистирати на примени правописа.
-Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, (камера, микрофон, звучници,
мобилни телефони, итд).
-При изради мултимедијалних презентација применити основне алатке за уређивање и
обликовање садржаја. У програму за израду мултимедијалних презентација користити
раније креиране звучне и видео записе.
- Фронтални, индивидуални и групни (у пару)
- При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи
коришћење ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, и нагласити да то није обавеза
само ИТ стручњака већ свих корисника. Демонстрирати функције антивирусног програма и
заштитног зида.

3. РАЧУНАРСТВО
(16)

- Анализирати са ученицима од каквог су материјала направљени ИКТ уређаји, да ли се
такви материјали могу рециклирати и на које све начине се могу одлагати дигитални
уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине.
- Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача
(читача, браузера). Разговарати о сајтовима претраживачима и начинима претраге, увести
појмове аутор и ауторска права и навести основне лиценце. - Претрагу интернета и
одабир релевантних страница из приказаних резултата претраге. (Како проналазимо,
бирамо и преузимамо информације? Како стварамо (онлајн апликације)? Како
размењујемо информације и сарађујемо на интернету?)
- На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација
пронађених на интернету (публика којој је сајт намењен, аутор, тачност / прецизност,
објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој критичког мишљења
студената.
- Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Нетикуетте). За утврђивање
и појашњавање ове теме, организовати квизове и радионице (на теме безбедно небезбедно, пожељно - непожељно понашање на интернету) као и симулације
небезбедних ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама
(кроз играње улога и сл.).
- У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу
посветити томе како уређаји које свакодневно користе (рачунар, телефон, таблет ...) могу
лоше да утичу на њихово здравље при чему их треба водити ка ситуацијама на које их
родитељи свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у екран, ... ..). Посебну
пажњу посветити развоју свести код студената о времену у току дана, утрошеном на рад
са технологијом и могућим развојем зависности од технологије.
- Фронтални, индивидуални, групни (у пару)
- Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о
програмирању. Увести појмове: програм и програмирање. Демонстрирати готове
анимације и рачунарске игре ради развијања свести и побуђивања мотивације да ученици
сами могу да креирају своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на пример са
портала www.code.org), као и друге мотивационе материјале из сличних образовних
извора) са циљем упознавања студената са корацима у решавању једноставних
проблемских задатака. Увести појам алгоритма при решавању најједноставнијег
проблема.
-У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке
појмове које леже у основи информатике и рачунарства: скуп, елементи, подскуп,
једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим знацима);
- На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки,
или, и, не, следи (ако ... онда). Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања
(правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника
"и", "или", а нарочито "ако ... о

4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
(6)

- Визуелно програмирање (Scrtach, Stencil, AppInventor, Alice, ...) које треба да омогући
алгоритамско решавање проблема и основе програмирања.
У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења
специфичностима тог алата.
- Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке), слагање блокова по
принципу "превуци-и-пусти" и покретање програма.
- Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта.
- Демонстрирати и указивати на разноврсне функционалности доступне у палетама
блокова.
- Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова,
ученици ће постепено усвојити потребне појмове, знања и вештине.
Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у
појединим ситуацијама.
Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију
поступка израде пројекта.
- Фронтални, индивидуални, групни
- Ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим
предметима, реализовати са ученицима најмање два пројектна задатка, један из области
ИКТ и Дигитална писменост и други из области Рачунарство (договорити се са ученицима
и наставницима других предмета, који покривају област изабране теме).
- При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног
задатка - од израде плана до представљања решења.
- Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме,
расположивим ресурсима
- Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. - Циљ
је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија
учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања достигнућа.
- Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих
предмета
- Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду
фајлова различитог типа, као што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл.
Идеја за пројектни задатак може бити и израда квиза и теста за проверу знања,
понављање, утврђивање, систематизацију градива из целог предмета.
- Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за
конкретан задатак), разрађују кораке и описују поступак решавања пројектног задатка.
- Део задатка је и чување материјала употребљеног за решавање пројектног задатка.
Очекивани продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа,
анимације, игрице и сл.
- Напреднији ученици могу израдити алгоритам и програм за решавање конкретног
проблемског задатка

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ШЕСТИ РАЗРЕД
Циљ и задаци
Циљ предмета: Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у
дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзо мења.

Годишњи фонд часова: 36
Фонд и садржај програма

Р. Б.

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

1.
ИКТ
2.
ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
3.
РАЧУНАРСТВО
4.
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА ТИПУ ЧАСА
обрада
вежба
7
3
4
0
10
5
0
0
21
8

УКУПНО
утврђивање и систематизација
0
0
0
7
7

10
4
15
7
36

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

По завршеној области/теми ученик ће бити у
стању да:
-правилно користи ИКТ уређаје;
– креира, уређује и структурира дигиталне
садржаје који садрже табеле у програму за рад
са текстом и програму за рад са
мултимедијалним презентацијама;
– креира и обрађује дигиталну слику;
– самостално снима и врши основну обраду
аудио и видео записа;
– уређује мултимедијалну презентацију која
садржи видео и аудио садржаје;

1. ИКТ
( 10)

По завршеној области/теми ученик ће бити у
стању да:
-чува и организује податке локално и у облаку;
– одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у
мрежном окружењу;
– разликује основне интернет сервисе;
– примењује поступке и правила за безбедно
понашање и представљање на мрежи;
– приступа Интернету, самостално претражује,
проналази и процењује информације и
преузима их на свој уређај поштујући ауторска
права;
– објасни поступак заштите дигиталног
производа/садржаја одговарајућом CC
лиценцом;
По завршеној области/теми ученик ће бити у
стању да:
-објасни поступак прикупљања података путем
онлајн упитника;
– креира једноставан програм у текстуалном
програмском језику;

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

САДРЖАЈИ
- Дигитални уређаји и кориснички програми.
- Управљање дигиталним документима.
- Рад са сликама.
- Рад са текстом.
- Рад са мултимедијалним презентацијама које садрже
видео и аудио садржаје.

- Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у
мрежном окружењу.
- Интернет сервиси.
- Правила безбедног рада на Интернету.
- Претраживање Интернета, одабир резултата и
преузимање садржаја.
- Заштита приватности личних података и ауторских права.

(4)

3. РАЧУНАРСТВО
(15)

- Основе изабраног програмског језика.
- Основне аритметичке операције.
- Уграђене функције.
- Ниске (стрингови).
- Структуре података.
- Гранање.

– користи математичке изразе за израчунавања
у једноставним програмима;
– објасни и примени одговарајућу програмску
структуру (наредбе доделе, гранања, петље);
– користи у оквиру програма нумеричке,
текстуалне и једнодимензионе низовске
вредности;
– разложи сложени проблем на једноставније
функционалне целине (потпрограме);
– проналази и отклања грешке у програму;

- Понављање.
- Основни алгоритми.

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

- Фазе пројектног задатка од израде плана до
представљања решења.
- Израда пројектног задатка у корелацији са другим
предметима.
- Вредновање резултата пројектног задатка.

-сарађује са осталим члановима групе у
одабиру теме, прикупљању и обради
материјала, представљању пројектних
резултата и закључака;
– користи могућности које пружају рачунарске
мреже у сфери комуникације и сарадње;
– креира, објављује и представља дигиталне
садржаје користећи расположиве алате;
– вреднује процес и резултате пројектних
активности.
ОБЛАСТ/ТЕМА

1. ИКТ
( 10)

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (7)

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима)
- Поновити и дискутовати са ученицима врсте дигиталних уређаја.
- Ученици би требало да знају да наведу и препознају из којих се компоненти састоји стони и/или преносни
рачунар и укратко опишу основну улогу сваке од њих.
- Оспособити ученике за рад у програму за управљање документима на рачунару.
- Представити функције стандардних дијалога за учитавање, снимање и проналажење датотека.
- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који могу
бити блиски ученицима овог узраста.
- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који могу
бити блиски ученицима овог узраста
- Најпре обновити рад са основним алатима за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање,
брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика, ...).
Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма одабиром тастатурног распореда за наше говорно подручје
(ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени језичког и дигиталног правописа.

- Усвојене вештине је неопходно увежбавати са ученицима, да би што ефикасније вршили основне операције са
текстом коришћењем само тастатуре
- Активности ученика усмерити на могућности одабраног текст-процесора, подешавање радног окружења,
врсте приказа које су погодније у зависности од тога да ли се уноси текст, исправљају грешке у тексту или врши
преглед документа пре штампања и сл. Оспособити ученике да подешавају радно окружење изабраног текстпроцесора, подешавају димензије и маргине странице, уносе текст ћириличким и латиничким писмом, сачувају
унети текст, отварају постојећи текстуални документ, затварају активни документ, врше основно форматирање
текста (својства пасуса, карактера итд.).
- Навести елементе који се могу уметнути у текстуални документ (слике, графички облици, табеле, симболи...).
Указати на сврху уметања таквих елемената наводећи једноставне примере и повезати технику уметања ових
елемената са уметањем слика које су вршили у петом разреду.
- Посебну пажњу посветити табелама. Изабрати једноставне примере (распоред часова, календар и сл.) помоћу
којих се уводе елементи табеле: ћелија, ред и колона. Представити алате за рад са табелама који су доступни у
програму за обраду текста. Вежбати њихово додавање, брисање, селекцију, применити шаблоне за дизајн и сл.
Оспособити ученике да уметну табелу у текстуални документ, уносе и уређују садржаје табела, форматирају
табелу.
- Објаснити појам логичке структуре документа и приказати како се у документу могу експлицитно означити
наслови, поднаслови и пасуси коришћењем уграђених стилова Наслов 1, Наслов 2 и Текст
- Особити ученике да прегледају текстуални документ пре штампања, подесе параметре за штампу и, ако
постоје услови, одштампају документ.
- У оквиру уређивања дигиталне слике/цртежа оспособити ученике да поред основних алата изабраног
програма (селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика,
одсецање дела слике, чување у жељеној величини и квалитету слике, затварање, проналажење и сл.) користе и
напредне алате за припрему слике за уметање у текстуални документ и мултимедијалну презентацију (нпр.
алати за зумирање, унос текста, употребу четкице, гумице, додавање сенке, додавање тродимензионалних
ефеката).
- Снимање звука и видео-записа сходно могућностима започети демонстрацијом употребе уређаја: камера,
микрофон, звучници, мобилни телефони, односно других расположивих уређаја који обављају предвиђене
функције. Поред основних техника у процесу снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције
(покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука) обучити ученике да одговарајућим алатом
модификују видео запис (скраћивање). У вежби чувања аудио/видео записа, скренути пажњу на различите
типове датотека у конкретном програму (нпр. mp3, mp4,avi …).
- Пре обраде теме израде слајд-презентација подсетити ученике на основна правила визуелизације и
презентовања, а при реализацији наставе стално указивати на најчешће грешке (сувише текста, велики број
слајдова, различити фонтови и сл.).
- При изради мултимедијалних презентација демонстрирати примену основних алата за уређивање и

обликовање садржаја у изабраном програму. Поред алата за уређивање и обликовање текста и слика,
представити алате за рад са уметнутим елементима проширујући примену на рад са табелама, графичким
објектима, видео и аудио записима (користити претходно креиране звучне и видео записе, прилагодити тип
датотеке изабраном програму – представити ученицима неки од расположивих програма за конверзију
формата датотека).
- Оспособити ученике да подесе радно окружење, бирају одговарајући поглед на презентацију, креирају
слајдове, уносе текст и друге објекте (слике, табеле, графиконе) и доследно их форматирају (користећи мастер
слајд). Теме треба да буду смислене и релевантне за ученике, најбоље је да се користе презентације у којима
се обрађују теме из наставе, како информатике и рачунарства, тако и других предмета.
- Ученици неке презентације могу да креирају и у склопу домаћих задатака, а на часу је могуће анализирати
презентације направљене код куће. Кроз разговор са ученицима дефинисати појам добре презентације и
демонстрирати начине представљања. Нагласити да презентације треба да буду једино у функцији садржаја,
избегавати анимације „по сваку цену” које оптерећују презентацију.

2.ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ
(4)

- Представити појам и врсте рачунарских мрежа и увести основне појмове и терминологију из ове области
(сервер, клијент, локалне мреже, мреже широког распона, глобална мрежа – Интернет). Подсетити ученике на
правила коришћења ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, сада у мрежном окружењу.
- Представити ученицима основне интернет сервисе: сервис електронске поште, www као јавни информациони
сервис, дискусионе групе и сервисе за претраживање интернета. Објаснити чему ти сервиси служе, упознати их
са планом коришћења ових сервиса.
- Представити веб као најпознатији интернет сервис. Објаснити да веб функционише тако што су корисницима
потребне услуге и њима их пружају уређаји специјализовани за то (сервери). У свакој комуникацији морају да
постоје правила, односно протоколи (HTTP и HTTPS ) као и правилно навођење и коришћење адреса (домена и
УРЛ са једне и IP и MAC адреса са друге стране).
- Објаснити структуру УРЛ адресе и значење појединих домена .edu, .рс, .gov, .rs, .com… Упутити ученике на веб
сајт (нпр. www.moja.ipadresa.info/ ) путем кога могу да пронађу информације о ip-адреси сајта, као и уређаја
који је употребљен за претрагу.
- Нагласити значај дигиталног трага који посетилац оставља приликом посете неком сајту. Напредне технике
претраге у изабраном претраживачу представити на унапред припремљеном скупу веб-страна (претрага према
веб адреси сајта), кроз дискусију и практичан рад на вредновању интернет извора (публика којој је сајт
намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој критичког
мишљења ученика.
- Код преузимања било ког садржаја са интернета важно је подсетити ученике на поступке преузимања и
чувања на жељеној локацији, као и на етичка и правна питања приступа садржајима (лиценце), заштите од
нежељених програма, као и на правила понашања на интернету (енг. netiquette).

- Подсетити ученике на значај поштовања ауторских права и сврху CC (Цреативе Цоммонс) лиценци.
Представити начин лиценцирања сопственог ауторског дела комбинацијом расположивих симбола, на адреси
хттпс://цреативецоммонс.орг/схаре-your-work/ .
- Нагласити да се приликом посете сајтовима, као и приликом преузимања садржаја, дигитални уређај који
користимо је изложен процедурама којима се прикупљају подаци за које корисник не зна у коју ће сврху бити
употребљени (ИП адреса, локација), а уређај може бити изложен дејству нежељених програма (вируси,
шпијунски програми). У ту сврху је потребно применити расположиве мере заштите.
- Посебну пажњу посветити питањима дигиталног насиља (приликом обраде или кроз пројектни задатак
пожељно је спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, применом онлајн упитника,
радионица или квиза, какви се могу наћи, на пример, на адреси http://www.mpn.gov.rs/група-за-превенцијунасиља/, у приручнику Дигитално насиље – превенција и реаговање). Набројати и описати најчешће видове
дигиталног насиља (како се дигитални уређаји и сервиси користе као оруђа дигиталног насиља: социјалне
мреже, СМС и телефонски позиви, сликовне поруке и видео материјали и др.), како препознати облике
дигиталног насиља, посебно вршњачког насиља. Дискутовати ситуације када се неко насиље врши у стварном
свету и преноси у дигитални свет, који су најчешћи примери, како исправно реаговати у конкретним
ситуацијама, коме се обратити, које поступке је могуће примењивати и која правила понашања установити за
безбедно представљање на мрежи. Упознати ученике са неким од начина за препознавање и пријаву
дигиталног насиља: СОС телефон и онлајн форма за пријаву насиља, као и сајтови који су посвећени пројектима
владе у борби против дигиталног насиља.
- Представити предности употребе веб сервиса на примеру алата за креирање онлајн упитника, који не би
садржао више од три питања различитог типа. Нагласити значај онлајн упитника као корисног алата за
прикупљање података у истраживањима, анкетама, квизовима или тестовима. Наставник креира онлајн
упитник на свом налогу на диску, објављује га на школском сајту и ученицима поставља као задатак да на
својим радним јединицама попуне упитник. Показати ученицима како изгледа табела са свим њиховим
одговорима. Преузети табелу и без удубљивања у њену структуру показати како за свако питање изгледа
колона са њиховим одговорима. Урадити попуну упитника два пута, први пут допустити ученицима да се
представе са својим измишљеним именима и други пут, нагласити ученицима да попуне своја права имена.
Упоредити, заједно са ученицима, одговоре за иста питања у једном и другом случају.
- За утврђивање и појашњавање ове теме организовати квизове или радионице (на теме безбеднонебезбедно, пожељно-непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних ситуација са
акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности
за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената или мултимедијалних
презентација на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет,
Како да интернет постане сигурнији за децу, и сл. Кроз креирање ових докумената увежбавати сараднички рад
и коришћење бесплатних онлајн платформи.

3. РАЧУНАРСТВО (15)

- Представити концепт текстуалних програмских језика, укратко, потом изабраног програмског језика, као и
неке основне сличности и разлике у односу на визуелни програмски језик који су ученици користили у петом
разреду. Укратко представити едитор изабраног текстуалног програмског језика и значај поштовања основних
правила приликом писања наредби. Направити везу између наредби које записујемо текстом и очекиваног
дејства те наредбе, на једноставном примеру, као и везу између корака алгоритма и одговарајуће наредбе.
- Реализацију теме започети приказом израде задатака израчунавањем, применом операција: сабирања,
одузимања, множења и (реалног) дељења. Пожељно је бирати задатке који имају реалну примену у стварном
животу из области блиских ученицима (спорт, мода), било у другим наставним предметима (математика,
физика, биологија, историја, географија и слично). Увести појам израза у програмском језику и његових
саставних елемената (бројевних константи, променљивих и аритметичких оператора, уз пратећи појам типа).
- Увести променљиве као појам за именовање улазних података и међурезултата израчунавања као и
механизам за учитавање вредности улазних података и испис резултата. Променљиве у почетку третирати на
исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима (императивна
додела, попут и=и+1, је нов концепт на који је потребно поново се вратити током обраде итеративних
поступака). Ако је приликом уноса података неопходна конверзија учитаног текста у број укратко је описати, а
детаљно појашњење дати када се буде обрађивала тема рада са текстом.
- Обратити пажњу на то да се задаци који су у математици обично рађени над конкретним вредностима
улазних података сада решавају над симболичким вредностима (у општим бројевима) и дати довољно
времена ученицима да савладају ту промену.
- Увести посебно операције одређивања целобројног количника и остатка и показати могуће примене:
конверзије метричких јединица (нпр. конверзија центиметара у метре и центиметре, конверзија времена из
минута у сате и минуте, конверзија углова из секунди у степене, минуте и секунде, одређивање цифара
двоцифреног броја и слично). Обратити пажњу на то да се на часовима математике не уводе функције за
одређивање количника и остатка тако да од ученика не треба очекивати предзнање у овом домену.
- Поред израчунавања, још један незаобилазан елемент програмирања чине наредбе и контрола тока
програма. Осим секвенцијалног ређања наредби једне иза друге, основу контроле тока чине гранање и
понављање.
- Вежбање контроле тока програма може се веома лепо постићи цртањем уз помоћ покретања објекта који
током кретања оставља траг на екрану и робота који у лавиринту има задатак да дође на одређено место,
заобилазећи при том препреке и премештајући предмете. Ова два приступа су често део уводних курсева
програмирања заснованих на блоковском програмирању (нпр. на цоде.орг), а за њих постоји и директна
подршка у неким програмским језицима и окружењима. Ученицима искорак у рачунарску графику обично бива
занимљивији од писања програма који раде у чистом текстуалном режиму и стога има смисла током обраде
теме контроле тока програма користити овакве библиотеке.
- У склопу обраде гранања потребно је приказати релацијске операторе (једнако, различито, мање, веће,

мање-једнако, веће-једнако) и писање релацијских израза који се јављају као услови у наредби гранања.
Показати непотпуни (тзв. иф-тхен) и потпуни (тзв. иф-тхен-елсе) облик наредбе гранања. Приказати и логичке
операторе (и, или, не) који се користе за изражавање сложенијих услова. На основном нивоу сасвим је
довољно да ученици савладају гранање на основу елементарног услова (нпр. да у зависности од унете спољне
температуре одреде да ли је довољно топло за купање) и евентуално да повежу два услова на одговарајући
начин (нпр. да одреде да ли број припада неком интервалу поређењем са доњом и горњом границом
интервала).
- Понављање започети најједноставнијим обликом у којем се тражи да се неки блок наредби понови одређени
број пута (нпр. помери робота десет корака напред, десет пута испиши неки текст, четири пута помери корњачу
напред и окрени је за 90 степени). Иако визуелни програмски језици често имају посебну наредбу за ово, у
текстуалним програмским језицима се она обично реализује општијим наредбама (класичном петљом фор).
Кроз низ задатака ученицима скренути пажњу на измену вредности бројачке променљиве током трајања
петље. Претходно, веома пажљиво, скренути пажњу ученицима на то да се вредности променљивих током
трајања програма могу мењати (нпр. цена пре и после поскупљења се може чувати у једној променљивој), за
разлику од математичког контекста на који су ученици навикли у којем су променљиве само имена вредности и
не постоји могућност измене вредности једном уведене променљиве. Описати намену и начин
употребе коментара као поруке приликом задавања улазних и излазних вредности за променљиве.
- Поред рада са бројевима у реалним програмима најчешћи је рад са текстуалним подацима. У већини
савремених језика постоји посебан тип података за то (ниске тј. стрингови), опремљен великим бројем
корисних библиотечких функција. Ученицима приказати како се формирају променљиве текстуалног типа, како
се одређује дужина текста, како се врши конверзија између текста (који садржи низ цифара) и бројева, како се
врши провера да ли текст садржи карактер, како се издваја део текста на датим позицијама и слично. Ако је
директно подржан програмским језиком, илустровати и поредак између ниски (лексикографски, као у
речнику).
- Представити концепт декомпоновања сложенијих проблема на једноставније потпроблеме у домену
израчунавања кроз дефинисање и употребу помоћних функција. Одабрати пригодне, једноставне задатке,
којима се илуструје употреба неких елементарних библиотечких функција (нпр. растојање између два броја се
може увести као апсолутна вредност њихове разлике, минимум и максимум више задатих вредности или
других пригодних које се могу проналазити у библиотечким функцијама). Ученицима приказати и могућност
дефинисања помоћних функција, али инсистирати само на изразито једноставним примерима (нпр. функција
која израчунава обим правоугаоника).
- Од ученика, на овом нивоу, није могуће очекивати креирање сложенијих програма, па сходно томе, задатке
прилагодити тако да горња граница дужине текста програма буде десетак линија. У првој фази ученици треба
да разумеју како раде готови програми које наставник пише (да могу да предвиде резултат њиховог рада без
извршавања програма), затим у наредној фази могу да допуњавају програме чији је основни костур дат и тек

онда да самостално пишу програме од почетка до краја. Метода откривања и отклањања грешака у готовим
програмима може се користити у свим поменутим фазама (на основном нивоу, то су једноставне синтаксичке
грешке, а на напредном су озбиљнији семантички пропусти).
- У склопу додатне наставе и рада са заинтересованим ученицима препоручује се израда задатака донекле
комплексније алгоритамске структуре и упознавање ученика са мало ширим фрагментом библиотеке
одабраног програмског језика. Кроз задатке могуће је упознати ученике са сложенијим и угњежденим
гранањем (на пример, одређивање агрегатног стања воде на основу температуре или оцене ученика на основу
броја поена, упоређивање два датума на основу поређења година, затим месеца и на крају дана и слично). У
склопу обраде петљи могуће је обрадити имплементације неколико основних алгоритама: одређивање збира,
производа, броја елемената, минимума и максимума серије елемената, пресликавање и филтрирање серије
(на пример, штампање таблице квадрата и корена, издвајање свих дана у којима је дневна температура била
испод нуле), линеарна претрага серије елемената (провера да ли серија садржи елемент који задовољава
одређено својство) и њихове комбинације. Да би ученици боље разумели ове алгоритме, могуће их је прво
имплементирати на кратким серијама, без коришћења петље (на пример, имплементирати прво одређивање
максимума пет бројева, па тек онда прећи на максимум н бројева). Ученицима је могуће приказати и
алгоритме одређивања цифара у позиционом запису броја и формирања броја на основу датих цифара. У циљу
једноставнијег решавања задатака, ученицима је могуће приказати напредније структуре података које
савремени програмски језици подржавају: уређене парови и н-торке (на пример, пар географских координата),
мапе тј. речнике (на пример, пресликавање имена ученика у број освојених поена, пресликавање имена града
у пар његових географских координата) и слично. Такође, могуће је проширити скуп библиотечких функција
које ученици могу да користе. Све појмове увести искључиво кроз примере употребе у смисленим задацима и
избегавати приступ у коме се нови појмови уводе без јасне мотивације.

4. ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
(7)

Пројектни задатак ИКТ И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4)
- При реализацији тематске целине нагласак је на разради пројектног задатка – од израде плана до
представљања решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме,
расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и
Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са
наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак,
објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.
- При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање
група и одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке предметног
наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и избор стратегије за решавање задатка у складу
са роком за предају рада; Фаза 4:
- Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање
резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног (наставник модерира, обезбеђује
услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију урађеног са јасном повратном

информацијом).
- Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова
ове тематске целине и са добро испланираним активностима може се очекивати да ученици успешно израде и
представе решење пројектног задатка. Акценат је на подстицању иницијативе и креативности, успостављању
сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и неговање: поступности, повезивања и
изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа.
- Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може
остварити на оваквим и сличним примерима:
– израда упутства или туторијала са табеларним представљањем података
– израда упитника на тему дигиталног насиља
- Спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, а резултате спроведеног истраживања
користити приликом представљања пројектног задатка (пожељно је да наставник користи онлајн упитник
приликом прикупљања података, за које би ученици приредили питања). Ученици се могу поделити у групе
сходно фази истраживања: група која осмишљава питања, група која анализира прикупљене податке,
представља резултате истраживања и група која израђује упутства заштите од дигиталног насиља.
- Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну
таблу (одељење гласа – вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у кабинету
информатике и рачунарства…
- Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог
типа, као што су текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл.
Пројектни задатак из области РАЧУНАРСТВО (3)
- Пројектна настава је комплексан приступ настави и учењу који најчешће користи методе као што су
проблемска настава и учење засновано на истрази (питањима).
- Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и за који треба
предложити могућа решења. Све врсте реалних животних проблема могу бити повод за проблемску наставу.
Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може расправљати.
- Истраживање можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. Учење
засновано на истраживању почиње постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се
проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих одлука, или применом нових знања
или вештина.
- Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко мишљење и
обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна питања/проблеми довољно отворени
(одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) и када ученици раде у малим тимовима
или групама. Ове две методе су уско повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати на уму да у оба
приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако решење може имати мане и врлине, а ученици морају
да их анализирају и процењују.
- Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред
датог програма у циљу решавања пројектног задатка.

- Могуће теме наставног пројекта:
– како да убедимо тинејџере да се здраво хране? (израда програма који нпр. нуди намирнице различитих
група и, на основу одабраних, рачуна калоријску вредност...);
– како би могао да изгледа најефикаснији бицикл на свету? (израда програма који прорачунава перформансе
бицикла на основу нпр. различите величине точкова...);
– шта можемо да учинимо са школским отпадом? (израда програма који прорачунава нпр. зараду од продаје
секундарних сировина...)
– како би могли да редизајнирамо учионицу па да услови за учење буду бољи? (израда програма који
прорачунава нпр. цене кречења различитим врстама материјала или цене различитог школског мобилијара...);
– како да производимо здраву ужину за дефинисани буџет? (израда програма који прорачунава нпр. укупну
цену успостављања пластеника са различитим биљним културама).
- Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. Ученици треба да потраже цене одређених производа
и/или услуга, дизајнирају једно или више решења и предвиде трошкове за свако од њих.
- Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих ће се
процењивати квалитет решења проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно шта
квалитетно решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна – не сме да се односи само на квалитет
креираних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања предложених решења (коришћењем
научених техника рада у програмима за обраду текста, звучних и видео записа, програмима за израду
презентација).

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

СЕДМИ РАЗРЕД
Фонд : 36 часа годишње
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета информатика и рачунарство је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који
доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика
да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.

Задаци наставе информатика и рачунарство су да ученици:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

.

развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду
развију свест о и значају информатике за функционисање и развој друштва
унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко
анализирање, складиштење и преношење
на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење
корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно;
примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета
да развија прецизност у раду рационалност, упорност, истрајност као и креативност у раду са рачунаром, приликом решавања задатака
унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота
јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења
добију информације везане за избор будућег занимања
да стекну радне навике и оспособе се за међусобну сарадњу и тимски рад

Оперативни задаци:
Ученици треба да се :
- оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација
- упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих
- разумеју у принципе функционисања Интернета, локалних мрежа и оспособе за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и сист ема за
електронско учење
- упознају са основама програма за снимање и обраду звука
- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа
- оспособе за израду мултимедијалних презентација
- оспособе за писање једноставних програма
- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн
- упознају са образовним софтвером

Фонд и садржај програма

Наставна тема

обрада

вежба

утврђивање

укупно

Интернет

3

2

1

6

Обрада звука

2

2

/

4

Обрада видео записа

3

2

1

6

Презентације

5

3

2

10

4

5

1

10

17

14

5

Изборни модул

укупно

36

Садражај
програма

1. ИНТЕРНЕТ

Број
часова

6

Активности образовноваспитном раду

− посматрају
− активно учествују (постављају
питања)
− саслушају препоруке за
безбедно понашање на
Интернету
− користе електронску пошту
(програм MS Outlook Express) за
креирање e-mail-а,
− раде у радном окружењу
Internet Explorer-а
− препознавање је инстант
порука, блог и форума
− коментаришу како се
остварују видео –
конференције, електронско
учење и учење на даљину
− користе дигиталну
библиотека

Начин и поступак
остваривања програма

− подсетити се на
правила понашања у
кабинету
− практично
демонстрирати начин
рада у програму MS
Outlook Express за
креирање e-mail-а
− објаснити радно
окружење Internet
Explorer-а
− проналазити примере
употребе дигиталне
библиотеке

Циљеви и задаци садржаја програма

− схвате појам електронске комуникације
− прихвате препоруке за безбедно понашање на
Интернету
− користе електронску пошту
− разграниче шта значе појмови: инстант порука,
блог, форум видео – конференције,
електронско учење и учење на даљину
− коришћење претраживача:
Google,Yahoo
− употреба дигиталних библиотека

-

2. ОБРАДА
ЗВУКА

4

-

3. ОБРАДА
ВИДЕО ЗАПИСА

6

4.

10

-

испробавање сегмента рада у
програму: конверзија,
снимање, монтажа и обрада
звука
истражују
записују путање за извођење
најбитнијих поступака
ученици користе неке
доступне програме Audacity,
Windows Media Encoder,
Adobe Audition, Sound Forge..

слушају
сами снимају видео
материјале
дискутују са наставником о
квалитету видео записа

ученици користе и испробају
све могућности програм за

-

-

-

објаснити конверзију
формата
практично
демонстрирати начин
рада у Audacity,
Windows Media Encoder,
Adobe Audition, Sound
Forge

Ученик треба да зна:
-

тражи податаке на Интернету
користи е претраживаче:
Google,Yahoo

-

заштити се на Интернету
да разликује формате звучних записа
изврши конверзија различитих формата
да сними и обради глас и друге звукове

објашњава основне
алате : одсецање,
брисање, копирање,
позиционирање..,
примену
визуелних ефекта, звук
и текста

Ученик треба да зна:

практично
демонстрирати начин

-

-

Изради видео запис
-помени формат, резолуцију, и димензије
видео записа
обради видео запис

израда једноставнијих презентација на задату
тему уз употребу одговарајућих алата у

прављење презентација – Power
Point

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

а) Програмирање
5. ИЗБОРНИ
МОДУЛ

-

а)
-

ПРОГРАМИРАЊ
Е

посматрају
слушају
обнављају градиво из
претходних разреда
у Visul Basicu раде и вежбају
конкретне задатке

б)

б) Цртање и графички дизајн

ЦРТАЊЕ И
ГРАФИЧКИ
ДИЗАЈН

10

-

-

вежбају употребу основних
алата за цртање
примењују научено и
израђују конкретне
материјале у програмима за
графички дизајн

рада у програму за
прављење презентација –
Power Point
а)

програму Power Point

а) Програмирање
Програмирање

− ученицима који су тек
изабрали информат.
област Програмирање
реализовати по
наставном плану и
програму за VI разред уз
допуну програма из VIIог разреда
осталим ученици ма
објаснити: низове
разне, врсте петљи,
попут For и While
наредби

б) Цртање и графички
дизајн
- обучити их изради
граф. решења
- објаснити основне
алате за цртање
- обучити их
обликовању елмената

-

-

умеју да ураде практично једноставније
програмске задатке, калкулатор, промена
позадине и сл
умеју да употребе наредбе попут For и
While

б) Цртање и графички дизајн
-

израђују конкретне материјале у
програмима за графички дизајн

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ОСМИ РАЗРЕД

Циљ и задаци
Циљ наставног предмета информатика и рачунарство је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који
доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање
ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.

Задаци наставе информатика и рачунарство су да ученици:
−
−
−
−
−
−
−
−

развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду као и значају информатике за функционисање и
развој друштва
унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово
критичко анализирање, складиштење и преношење
да развија прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака
да стекну радне навике и оспособе се за међусобну сарадњу и тимски рад
развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;
унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота
јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења
добију информације везане за избор будућег занимања

Оперативни задаци:
Ученици треба да :
овладају коришћењем програма за обраду табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела
умеју да прикажу податке из табела путем прецизно дефинисаних графикона
јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема
упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
упознају са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи
упознају са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи
упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб програмирања, разумеју логику анимације и овладају њеном употребом у
креирању сопствених Веб пројеката

Фонд и садржај програма

Наставна тема

обрада

вежба

утврђивање

укупно

Табеларни прорачуни

5

4

1

10

Изборни модул

5

3

2

10

Израда самосталног пројекта

2

11

1

14

укупно

12

18

4

34

Садражај

Број часова

програма

1. ТАБЕЛАРНИ
ПРОРАЧУНИ

10

Активности образовноваспитном раду

Начин и поступак остваривања
програма

Циљеви и задаци садржаја програма

− посматрају
− слушају
− активно учествују
(постављају питања)
− раде типске примере уз
помоћ наставника
− самостално раде вежбе на
рачунару
− препознају окружење
програма
− схватају разлику између
табеле у Word-u и Excel-u
− схватају логичке сличности
измећу Office програма
− повезују стечена знања са
примерима из свакодневног
живота
− записују путање за
извођење најбитнијих
поступака

− подсетити на правила
понашања у кабинету
− објаснити радно окружење
програма за табеларни
прорачун и повезати са другим
програмима
− подстицати ученике на дијалог
− кроз примере објаснити
форматирање табеле са разним
врстама података
− проналазити примере
употребе програма

− зна да направи табелу жељеног изгледа
− зна да унесе разне врсте података у
табелу
− примени формулу унутар табеле
− зна основне функције за сабирање,
просек, минимум и максимум
− уметање и форматирање готових
графичких објеката (слике, дијаграми,
симболи ...)
− израда графикона на основу унетих
података
− форматирају страницу и припреме за
штампу
− одаберу одређене странице и број копија
− штампају

а)

2. ИЗБОРНИ
МОДУЛ

а)
Програмирање

10
б)
Презентација
на мрежи

3. ИЗРАДА
САМОСТА
ЛНОГ
ПРОЈЕКТА

− Ученици који су тек изабрали − подстицати ученике на дијалог
информатику тематску
− припремити задатаке за вежбу
област Програмирање раде
у програмском језику
по наставном плану и
− расподелити улоге учесника у
програму за VI и VII разред
изради озбиљног софтвера
уз допуну програма из VIII-ог
разреда
− остали ученици раде
слогове (класе)
потпрограме, низове
(операције са низовима),
примере у графичком
окружењу
− с` разумевањем прорадити
све фазе програмирања
б)
б)
− посматрају
− слушају
− обнављају градиво из
претходних разреда ( рад са
текстом, графика, табеле,
анимација, линкови...)

14

а)

− на основу интересовања и
способности извршити
поделу задатака унутар
групе која раде на пројекту
− самосталан ученички рад на
прикупљању података

− обновити са ученицима појмове
сајта, преузимање материјала
са интернета, ауторска права
− демонстрирати могућности
специјализованих програма за
израду презентација на мрежи

− помоћи сваком ученику око
избора теме за рад
− препоручити теме из школског
програма
− дискутовати и анализирати
одабрану тему

а)
− способност сагледавања целог процеса
израде програма
− пројектовање и анализа захтева
− израда алгоритма
− дефинисање захтева
− избор софтвера и алата за рад
− писање програмског кода
− дизајн
− тестирање
− израда техничког упутства

б)
− критичко вредновање презентација на
мрежи
− како се кретати кроз презентацију
− постављање датума креирања и
модификовања
− форматирање текста
− рад на слици (постављање, димензије,
позиционирање)
− креирање табела
− примена знања стечених током
школовања из предмета Информатика и
рачунарство
− рад у групи и тачно дефинисани задаци
за сваког ученика
− знају шта су ауторска права

−
−
−
−
−

заједнички избор и
сортирање прикупљених
података
дискутовање и
анализирање
дијалог са наставником
употреба програма и алата
за израду програма
презентовање урађених
пројеката одељењу или
широј заједници

− објаснити све фазе израде
пројекта
− помоћи сваком ученику око
избора алата за рад
− подстицати ученике на
самосталан рад
− помоћи око презентовања
пројекта
− заједничка евалуација пројекта

− знају сами да истражују, сакупљају,
сортирају и врше избор најквалитетнијих
информација
− знају да тестирају функционалност
пројекта
− одабир циљне групе за приказ пројекта
− анализа и вредновање пројекта
− употреба алата за израду пројекта:
дигитални фотоапарат, камера, скенер...

Праћење ученика се остварује кроз:

ЕВАЛУАЦИЈА

- посматрање;
- праћење ангажовања ученика;
- белешке;
- задовољство ученика на часу;
- практичне вежбе на рачунару
- иницијалне тестове
- представљање резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног (обезбеђују се услови за што успешније излагање,
усмеравање дискусије и еваулација урађеног са прецизном повратном информацијом)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Рад из било ког предмета треба умети добро електронски презентовати, употпунити табелама и сликама, повезати више докумената у један;
затим, обрађивање нове теме и нових појмова захтева претраживање литературе, за шта Интернет буде прва асоцијација; затим, могуће је
повезати музичко и информатику кроз обраду звука или ликовно и информатику кроз електорнску изложбу слика или повезати неки страни језик,
историју и информатику кроз презентацију, као виртуелну историјску шетњу одређеним градом, урађеном на задатом страном језику. Математика,
физика и хемија са информатиком могу да остваре најјачу везу када ученици савладају неки програмски језик, тако што, решавајући неки
рачунарски проблем истовремено решавају и неки физички или хемијски, док је математика све време присутна. На темељима Информатике и
рачунарства ученици, дакле, могу врло квалитетно и успешно да савлађују градива дугих предмета, истовремено решавајући проблеме из
различитих области, постајући тако прави креативни истраживачи.

ИКТ

енглески језик, српски језик, историја, географија, биологија, математика, ликовно.

ДИГИ Т АЛН А П И С М ЕН ОС Т

енглески језик, српски језик, историја, географија, биологија, математика, ликовно, физичко и здравствено васпитање.

РАЧУ Н АРС Т В О

енглески језик, mатематикa , сви предмети кроз програмиеање квиза.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног. Ефикасно користи различите
методе учења. Разликује чињенице од ставова, веровања и мишљења. Уме да процени степен у ком је овладао градивом
3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука потребно имати и поуздане податке
Уме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке грешке Користи табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи
Користи информационе технологије за чување ,презентацију и основну обраду података
4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија у раду, у слободном времену и комуницирању
5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Ученик: испитује проблемску ситуацију ν Проналази могућа решења. Упоређује различита могућа решења. Примењује
изабрано решење и прати његову примену. Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране.
6. ВЕШТИНА САРАДЊЕ Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе. Доприноси постизању договора о раду заједничког
рада. Активно слуша и поставља релевантна питања. Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе
7. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ Активно учествује у животу школе. Поштује разлике. Познаје др. културе и традиције. Развија
толеранцију.
8. БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ Подразумева: Правилну употребу рачунара, начин седења…
9. ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА .Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и природних ресурса. Начини одлагања
електронског отпада.
10. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА.Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу медија и у свим
уметностима
11. ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА . Ученик показује иницијативу у упознавању са карактеристикама тржишта рада. Има развијене вештине
тражења посла. Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности. Има способност представљања адекватних и реалних
циљева

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ V РАЗРЕД
Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Фонд: 72 часа
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.
Глобални план рада

Садржај програма /теме/

Систематизација

Обрада

Практичне вежбе

1. Линија

5

18

1

24

2 . Облик

3

12

1

16

3. Ритам

4

1

20

4. Визуелно споразумевање

2

9

1

12

УКУПНО

14

54

4

72

15

(Естетска анализа)

Укупно

Тематски оквир:

ОБЛАСТ/ТEМА

ЛИНИЈА

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

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
− опише линије које уочава у
природи, окружењу и уметничким
делима;
− пореди утисак који на њега/њу
остављају различите врсте линија;
− гради линије различитих
вредности комбинујући материјал,
угао и притисак
прибора/материјала;
− користи одабране садржаје као
подстицај за стварање
оригиналних цртежа;
− разматра, у групи, како је учио/ла
о изражајним својствима линија и
где се та знања примењују;
− црта разноврсним прибором и
материјалом изражавајући
замисли, машту, утиске и памћење
опаженог;
− искаже своје мишљење о томе
како је развој цивилизације
утицао на развој уметности;

СТАНДАРДИ
-1.1.1. разликује и
користи основне
медије, материјале и
технике визуелних
уметности;
-1.1.2. изводи
дводимензионалне и
тродимензионалне
радове;
-1.2.1.описује свој рад и
радове других;
-2.2.2.образлаже свој
рад и радове других
3.3.2.описује потребна
знања и вештине који су
неопходни у
занимањима везаним за
визуелне уметности;

ОБЛИК

карикатуре, графита, рекламних порука...
Уметничко наслеђе – значај наслеђа
Дводимензионални и тродимензионални
облици. Правилни геометријски облици
(геометријске фигуре и тела). Правилни облици
у природи и у ликовној уметности. Неправилни
облици;
Својства облика. Величина облика. Боја облика.
Реална и имагинарна функција облика.
Карактеристични детаљи и својства по којима је
облик препознатљив. Светлост као услов за
опажање облика. Изглед облика посматраног
из различитих углова. Стилизовање облика;
Статични облици. Кретање облика (кретање
статичних облика помоћу ветра и воде,
карактеристично кретање бића и машина);
Распоред облика у простору и њихово дејство
на посматрача. Положај облика у равни – линија
хоризонта, планови и величина облика у односу
на растојање од посматрача.Преклапање,
прожимање, додиривање облика;
Поступци грађења апстрактних и фантастичних
облика (превођење реалних облика у
апстрактне одузимањем карактеристичних
детаља, превођење реалних облика у
фантастичне додавањем неочекиваних детаља,
грађење имагинарних и апстрактних облика на
основу једне, две и три информације...);
Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој
уметности. Обликовање простора светлом;
Обликовање (дизајн) употребних предмета.
Преобликовање материјала и предмета за
рециклажу;
Различити садржаји као подстицај за

− пореди облике из природе,
окружења и уметничких дела
према задатим условима;
− гради апстрактне и/или
фантастичне облике користећи
одабране садржаје као подстицај
за стваралачки рад;
− наслика реалне облике у простору
самостално мешајући боје да би
добио/ла жељени тон;
− обликује препознатљиве
тродимензионалне облике
одабраним материјалом и
поступком;
− преобликује предмет за
рециклажу дајући му нову
употребну вредност;
− комбинује ритам, линије и облике
стварајући оригиналан орнамент
за одређену намену;
− објасни зашто је дизајн важан и ко
дизајнира одређене производе;
− разматра, у групи, како је учио/ла
о облицима и где та знања
примењује;
− искаже своје мишљење о томе
зашто је уметничко наслеђе
важно;

-1.1.1. разликује и
користи основне
медије, материјале и
технике визуелних
уметности;
-1.2.1.описује свој рад и
радове других;
-2.2.1. одабира
адекватан садржај да би
представио неку идеју
или концепт;
-3.2.3.користи тачне
термине(нпр. текстура,
ритам, облик) из
визуелних
уметности(примерене
узрасту и садржају) када
оразлаже свој рад и
радове других.

РИТАМ

стваралачки рад (облици из природе и
окружења, кретање у природи и окружењу,
уметничка дела, етно наслеђе, садржаји других
наставних предмета...);
Орнамент и орнаментика. Функција орнамента.
Симетрија. Ритам линија, боја и облика у
орнаменту;
Уметничко наслеђе – наслеђе етно културе.
Значајни римски споменици на тлу Србије.
Поступци за безбедно и одговорно коришћење
и одржавање прибора и радне површине;
Материјал из природе, вештачки материјал,
материјал за рециклажу, рециклирани
материјал, импровизовани прибор, школски
прибор и материјал, професионални прибор;
Ритам у природи (смена дана и обданице,
смена годишњих доба, таласи, падавине...);
Ритам у простору (распоред
тродимензионалних облика у природи,
урбаним срединама и у ближем окружењу
ученика). Ритам у структури (грађи) облика.
Ритам у текстури природних и вештачких
материјала;
Врсте ритма. Правилан и неправилан ритам.
Слободан ритам. Спонтани ритам (ритам линија,
облика, мрља). Функције ритма – понављање
боја, линија и/или облика да би се постигла
динамичност (живост) или ред. Утисак који
различите врсте ритма остављају на посматрача.
Субјективни утисак кретања и оптичка илузија
кретања;
Ритам као принцип компоновања у делима
ликовних уметности. Ритам у другим врстама
уметности. Примена визуелног ритма у

− опише ритам који уочава у
природи, окружењу и уметничким
делима;
− пореди утисак који на њега/њу
остављају различите врсте ритма;
− разматра, у групи, како је учио/ла
о визуелном ритму и где та знања
може применити;
− 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;
− направи, самостално,
импровизовани прибор од
одабраног материјала;
− искаже своје мишљење о томе
зашто људи стварају уметност;

-1.1.1. разликује и
користи основне
медије, материјале и
технике визуелних
уметности;
-1.3.4. зна неколико
примерапримене
визуелних уметности у
свакодневном животу;
-2.2.1. одабира
адекватан садржај да би
представио неку идеју
или концепт;
-3.1.2. одабира
адекватна средства
(медиј,
материјал,технику,
поступак)помоћу којих
ће на адекватан начин
реализовати своју
(одабрану) идеју.

ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВАЊ
Е

свакодневном животу;
Различити ритмови као подстицај за
стваралачки рад – звуци из природе и
окружења, музика, кретање у природи и
окружењу, плес...;
Уметничко наслеђе – значај праисторијског
наслеђа на простору Србије и у свету.
Различите врсте комуникације од праисторије
до данас;
Невербална комуникација – читање
информација; израз лица и карактеристичан
положај тела;
Читање визуелних информација (декодирање).
Визуелно изражавање;
Уметничко наслеђе – значај наслеђа за туризам
и за познавање сопственог порекла.

− пореди различите начине
комуницирања од праисторије до
данас;
− обликује убедљиву поруку
примењујући знања о ритму,
линији, облику и материјалу;
− изрази исту поруку писаном,
вербалном, невербалном и
визуелном комуникацијом;
− тумачи једноставне визуелне
информације;
−објасни зашто је наслеђе културе
важно.

-1.1.2. изводи
дводимензионалне и
тродимензионалне
радове;
-1.3.4. зна неколико
примерапримене
визуелних уметности у
свакодневном животу;
-2.2.1. одабира
адекватан садржај да би
представио неку идеју
или концепт;
-3.1.2.одабира
адекватна средства
(медиј,
материјал,технику,
поступак)помоћу којих
ће на адекватан начин
реализовати своју
(одабрану) идеју.

Кључни појмови садржаја: линија, орнамент, графити, уметничко наслеђе, облик, ритам, динамика, визуелно споразумевање.

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЛИНИЈА

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
-вербално- текстуални ( кроз разговор и
дискусију дефинисање појма линија и
њених карактеристика- својстава и
врста);
-илустративна- корелација са природом
и појавом линије у природи;
- подстицање на опажање различитих
врста и карактера линија у природи;
- практично- демонстративни поступак (
извлачење линија различитим ликовним
техникама на различитим материјалимамеке оловке на различитим подлогама,
темпере, колаж );
-примена игре као методе учења и
приступа задатку;
- дефинисање илустрацијом и
демонстрацијом линије као границе 3д
облика у техници вајања;
- креирање задатака;
- подстицање, коректура (савети које
наставник даје у току практичног рада,
питања која наводе ученика на
промишљање и развијање идеја);
-увођење и примена савремених
технологија у настави ( 3Д оловка,
апликативни програми за цртање,
виртуелна посета пећини Ласко, нпр);
-кооперативно учење;
-корелација са наставом информатике и
рачунарства (цртање и сликање на

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ
ПРОЦЕСУ
Слушање, упоређивање, уочавање,
примена, анализирање, разговор,
размена сопствених знања и
мишљења, истраживање,
самостално тумачење. Наставник
презентује наставни садржај,
подстиче ученике на активно
деловање, мотивише их и развија
активан однос према култури и
визелној уметности.

КОРЕЛАЦИЈА

Српски језик и књижевност,
информатика и рачунарство,
историја, музичка култура,
техника и технологија, грађанско
васпитање, веронаука.

ОБЛИК

рачунару);
-корелација са музичком културом;
-корелација са математиком, биологијом
и историјом;
- естетска анализа (изражавање ставова,
идеја, мишљења и вредности на
позитиван и аргуметован начин,
тумачење и разумевање уметничког
дела/ученичког рада);
- вредновање, организовање
одељењских изложби, учење на
разликама и процена сопственог
напретка;
- вербално -текстуални - кроз
објашњавање, разговор и дискусију
дефинисање појма облика и његових
карактеристика (својства и врсте, 2д и 3д
облици, величине облика и међусобни
односи, груписања, планови, реална и
имагинарна функција облика..);
- илустративи- кроз конкретне примере
из човекове средине, историје уметности
и корелацијом са другим наставним
предметима ( за сваку наставну
јединицу);
- практично -демонстративни -кроз
употребу разних прво појединачних
основних, а потом комбинованих
ликовних материјала и техника ( цртеж,
слика, вајање, графика, колаж...);
- креирање задатака;
- подстицање, коректура;
- естетска анализа заједно са ученицима
( ум. дела и ученичких радова ) и

Слушање, упоређивање, уочавање,
примена, анализирање, разговор,
размена сопствених знања и
мишљења, истраживање,
самостално тумачење. Наставник
презентује наставни садржај,
подстиче ученике на активно
деловање, мотивише их и развија
активан однос према култури и
визелној уметности.

Српски језик и књижевност,
информатика и рачунарство,
историја, музичка култура,
техника и технологија, грађанско
васпитање, веронаука.

вредновање;
-корелација са историјом, биологијом,
математиком;
-вербално илустративни подстицај кроз
заједничко дефинисање појма
светлински објекти и колаж- примена у
енеријерима као витражи, амбијентална
решења и зидне декорације, као фасаде,
илустрација...
-ЛЕД технологија у савременој
уметности, обликовање простора
светлом;
- корелација са примерима из историје
уметности ( архитектура, илустрација),
књижњвности, позориштем ( сцена ),
музиком;
- виртуелна посета неком музеју;
- демонстрација и примена нових
материјала ( разне провидне фолије у
боји, дијапројектори, провидни и
непровидни папири);
- креирање задатка,
- прећење, коректура, естетска анализа и
вредновање дечијих радова;
-вербално илустративним методама уз
објашњавање, ест. анализу и разговор
заједно са ученицима дефинисати дизајн
као грану ликовне уметности и њену
утилитарну и естетску функцију;
- корелацијом са свакодневним
употребним предметима ( подстаћи на
опажање истих и креативно и естетско
просуђивање);

РИТАМ

-обликовање и преобликовање
употребних предмета, разговор о значају
уметности за одржив развој;
- креирање задатка;
-подстицање ученика и вршење
коректуре, давање предлога, сугестија,
повратне информације о раду;
- естетска анализа (изражавање ставова,
идеја, мишљења и вредности на
позитиван и аргуметован начин,
тумачење и разумевање уметничког
дела/ученичког рада;
- вредновање, организовање
одељењских изложби, учење на
разликама и процена сопственог
напретка;
-вербално- текстуални ( кроз разговор и
дискусију дефинисање појма ритма;
-илустративна корелација са природом
(ритам у природи, смена дана и
обданице, смена годишњих доба,
падавине, таласи);
- подстицање на опажање различитих
врста ритмова у структури облика и у
текстури природних и вештачких облика;
- практично- демонстративни поступак (
израда задатака у којима се истиче
понављање линија, боја,облика да би се
постигла динамичност или ред);
-корелација са музиком, плесом и
књижевности;
- креирање задатака;
- подстицање, коректура;

Слушање, упоређивање, уочавање,
примена, анализирање, разговор,
размена сопствених знања и
мишљења, истраживање,
самостално тумачење. Наставник
презентује наставни садржај,
подстиче ученике на активно
деловање, мотивише их и развија
активан однос према култури и
визелној уметности.

Српски језик и књижевност,
информатика и рачунарство,
историја, музичка култура,
техника и технологија, грађанско
васпитање, веронаука.

- вербално текстуални кроз
објашњавање, разговор и дискусију
дефинисање појма орнамента и његових
главних карактеристика- ритам,
симетрија, прецизност;
- илустративни ( визуелно подстицајни)
навођењем на давање конкретних
примера орнамента из свакодневног
живота;
-корелацијом са народном традицијом,
математиком, биологијом, географијом,
техничким образовањем- улога и значај
орнамента;
- креирање задатка;
-кооперативно учење;
- коректура;
- естетска анализа (изражавање ставова,
идеја, мишљења и вредности на
позитиван и аргуметован начин,
тумачење и разумевање уметничког
дела/ученичког рада;
- вредновање, организовање
одељењских изложби, учење на
разликама и процена сопственог
напретка;
-вербално- илустративним подстицајима
кроз разговор са ученицима
дефинисање и проширивање знања из
ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВАЊЕ области визуелног споразумевања (
облицима, начинима, улогом,
средствима и значајем );
- корелација са свакодневним животом,
књижевношћу, драмским уметностимафотографија, филм, телевизија, видео;

Слушање, упоређивање, уочавање,
примена, анализирање, разговор,
размена сопствених знања и
мишљења, истраживање,
самостално тумачење. Наставник
презентује наставни садржај,
подстиче ученике на активно
деловање, мотивише их и развија
активан однос према култури и

Српски језик и књижевност,
информатика и рачунарство,
историја, музичка култура,
техника и технологија, грађанско
васпитање, веронаука.

- креирање задатка, увођење и примена
савремене технологије у настави;
-примена игре као методе учења и
приступа задатку, невербална
комуникација-читање информација;
израз лица и карактеристичан положај
тела;
-кооперативно учење;
- прећење, коректура, естетска анализа и
вредновање дечијих радова;

визелној уметности.

Међупредметне компетенције
Кроз наставу ликовне културе ученици стичу функционална знања и умења и развијају способности, навика и вредносних ставова, а који
омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у савременом свету.
ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање и коришћење различитих уметничких медија и техника.
Способан је и мотивисан да користи своје искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад и рад у групи. Ученик
развија машту и апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које захтевају креативна
решења. Уочава специфичности различитих уметничких дисциплина (визуелне, драмске, музичке...) али уочава и њихове заједничке
принципе и сличности. Ученик познаје и разуме вредност сопствене културе и културе других народа повезујући знања из различит их
области или предмета. Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна култура (истрајност, упорност, стрпљивост) примењује у
друштвеном животу и у даљем стручном усавршавању и професионалном развоју.
Основни ниво
На основном нивоу ученик има следеће компетенције: Изражава своја осећања и идеје користећи основне технике визуелних
уметности. Уме да пронађе изворе и информације потребне за креативан рад. Учествује у школским и ваншколским активностима кроз
стваралаштво у визуелним уметностима. Познаје вредност сопствене културе и културе других народа.
Средњи ниво

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: Развија своја осећања и идеје користећи различите медије визуелне уметности.
Развија интересовања и самостално проналази потребне информације. Активно учествује у школским и ваншколским активностима.
Разуме специфичности различитих уметничких дисциплина. Уочава повезаност знања из различитих области или предмета. Разуме
вредност сопствене културе и културе других народа.
Напредни ниво
На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: Развија и изражава своја осећања, идеје и ставове и адекватно користи
различите медије визуелне уметности. Негује и развија своје склоности и интересовања за уметност. Самостално истражује изворе и
информације потребне за креативан рад и решавање проблема. Осмишљава и учествује у тимским активностима које доприносе
развоју и побољшању друштвене заједнице. Разуме специфичности као и сличности различитих уметничких дисциплина. Повезује
знања из различитих области или предмета и примењује их у различитим животним ситуацијама. Свестан је вредности сопствене
културе и културе других народа. Разуме универзални језик уметности.
СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE

Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке способности, индивидуалну креативност и естетску осетљивост.
Основни ниво
Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним елементима која се користе у
визуелним уметностима. Ученик познаје најважнија уметничка дела из културног наслеђа свог и других народа, развија свест о
културним вредностима и схвата важност њиховог очувања.
Средњи ниво
Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и осећања (посматрајући,
анализирајући и сакупљајући потребне информације) за стваралачки рад. Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као
саставног дела свакодневног живота, нарочито као средства комуникације.
Напредни ниво

Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и подстицајно их примењује у свом
стваралачком раду. Способан је да изрази став о свом раду и радовима других уочавајући различита значења и идеје. Ученик праћењем
културних догађаја постаје активна публика и/или учесник у јавном и културном животу заједнице и развија своје критичко мишљење

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативно (аутентичном) методом. Напредак
ученика се прати да би наставник подржао развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које
наставник даје у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други ефикасан вид подршке
је одељенска изложба (по завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује
ученику да и ван наставесамостално процењује сопствени напредак.

ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ VI РАЗРЕД
Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Фонд: 36 часова
Циљ Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе је да подстиче и развија учениково ставралачко мишљење и деловање у
складу са демократским опредељењима друштва и карактеристикама овог наставног предмета.
ЗАДАЦИ
-

Развијање опажања облика, величине, боје, светлости, положаја облика у природи
Да на сваком часу ученик користи технике и средства ликовно-визеелног стварања
Развијање способности да се препозна традиционалана, модерна, савремена уметностт
Развијање правих вредности у области сликарства, вајарства, графике...
Развијање моторичких способности ученика
Развијање потенцијала ученика у области ликовног и визуелног ставралаштва, помагања у самосталниом изражавању
коришћењем примерених техника и средстава
Развијање код ученика способности за комбиновање и конструисање
Проширивање знања из области ликовне културе
Развијање љубави према ликовном наслеђу
Развијање ликовног сензибилитета
Посета установама културе / музеји, галерије /
Разумевање архитектонског наслеђа и упознавање са архитектуром
Употреба нових материјала / гипс, пластика, глина, дрво, употреба материјала из природе.../

Међупредметне компетенције
Кроз наставу ликовне културе ученици стичу функционална знања и умења и развијају способности, навика и вредносних
ставова, а који омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у савременом свету.

Тематски/глобални план
Садржај програма /теме/

Обрада

Практичне вежбе

Естетска анализа

Укупно

2

1

1

4

2 .Визуелно споразумевање

2

1

3. Текстура

4

1

1

6

4. Светлина

5

2

1

8

5. Боја

8

3

1

12

2

1

23

9

1. Слободно ритмичко
изражавање бојеним
мрљама, линијама,
светлинама, облицима и
волуменима

6. Свет уобразиље у
ликовним делима
УКУПНО

САДРЖАЈ
1. Слободно

БРОЈ ЧАСОВА
4

3

3
4

36

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИН И ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САРДЖАЈА ПРОГРАМА

- цртање

-вербално-текстуалне методе

-да ученици знају појам
ритма, правилног и

ритмичко

( 2+1+1 )

изражавање
бојеним мрљама,
линијама,
светлинама,
облицима и
волуменима

-сечење различитих
материјала
-лепљење

-излагање
-дијалог
објашњавање
-примери и демонстрација
ликовних проблема ритма
кроз различите медије
-креирање вежбе и њена
примена

слободног ритму и њихова
примена у различитим
ликовним медијима
-осопособљавање за
самосталан рад у области
линија,светлина и мрља
-развијање крутеријума за
естетску процену свог и
радова других ученика

-подстицање, коректура,
естетска анализа и
вредновање
2 .Визуелно
споразумевање

3
( 2+1 )

- посматрање
-сликање
-опажање
-повезивање
-

-вербално-текстуално
упознавање са појмом
визуелних комуникација и
споразумевања
-кодирање и декодирање
визуелног знака
-илустративнодемонстративни примери из
свкодневног
-креирање вежби,
подстицање, коректура,
естетска анализа и
вредновање

-усвајање појма визуелног
споразумевање
-оспособљавање ученика за
кодирање и декодирање
визуелног знака
-развијање крутеријума за
естетску процену свог и
радова других ученика

3. Текстура

6

-цртање

-разговор

( 4+1+1 )

-сликање

-монолошко-дијалошки

- вајање

-дискусија

-сечење

-објашњавање

-лепљење

-илустративни приказ кроз
конкретне примере из
свакодневног живота

-опажање

-демонстрација рада у
различитим материјалима и
техникама- цртање, сликање
и вајање

4. Светлина

8

-цртање

( 5+2+1 )

-сликање
-лепљење

-упознати ученике са појомом
текстуралне и тактилне
вредности површине и
облика
-да усвоје појмове о
материјалима –
традиционалним и
савременим
-да познају основна својства и
врсте текстуре
- да ученици успешно користе
разне технике при изради
текстуре

-илустативни метод уз
објашњење за сваку тематску
јединицу

-усвајање основних појмова о
светлости и њеним
различитим својствима

-дијалошко повезивање са
другим предметика / физика,
биологија /

-да уочавају тонске разлике и
уочавају њихове промене

-увођење у појам валера
-практично-демонстаривни
поступак

-да ученици запажају односе
светло-тамно, градацију
светлости у односу на
одрежене изворе, илузију
заобљености и пластичности
волумена
-оспособити их да самостално
дочаравају простор и трећу
димензику преко светлина

5. Боја

12
( 8+3+1 )

-опажање

-објашњење и разговор

-сликање

-демонстрација
- илустаривни метод
-демонстрација и примена
нових материјала
-самостална илустрација
-групни рад

6. Свет
уобразиље у

3

-сликање

( 2+1 )

ликовним
делима

-вербално-текстуалне методе
/ објашњење и дефинисање
појма уобразиље у ликовним
делима
-самостална илустрација

- усвајање појма боје, и
њених карактеристика
-да знају основне и изведене
боје, топле и хладне,
комплементарне
-да практично самостално
праве слике са
комплементарним бојама и у
контрстним тоналитетима
-усвајање појма уобразиље у
ликовним делима
-да самостално искажу
сликањем снове, бајку...

-групни рад

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативно (аутентичном) методом. Напредак
ученика се прати да би наставник подржао развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које
наставник даје у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други ефикасан вид подршке
је одељенска изложба (по завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује
ученику да и ван наставесамостално процењује сопствени напредак.
Корекација: музичка култура, српски језик, историја, биологија, техника и технологија

ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ VII РАЗРЕД
Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Фонд: 36 часова
ЦИЉ: Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе је да подстиче и развија учениково ставралачко мишљење и деловање
у складу са демократским опредељењима друштва и карактеристикама овог наставног предмета.
ЗАДАЦИ
-

Развијање опажања облика, величине, боје, светлости, положаја облика у природи
Да на сваком часу ученик користи технике и средства ликовно-визеелног стварања
Развијање способности да се препозна традиционалана, модерна, савремена уметностт
Развијање правих вредности у области сликарства, вајарства, графике...
Развијање моторичких способности ученика
Развијање потенцијала ученика у области ликовног и визуелног ставралаштва, помагања у самосталниом изражавању
коришћењем примерених техника и средстава
Развијање код ученика способности за комбиновање и конструисање
Проширивање знања из области ликовне културе
Развијање љубави према ликовном наслеђу
Развијање ликовног сензибилитета
Посета установама културе / музеји, галерије /
Разумевање архитектонског наслеђа и упознавање са архитектуром
Употреба нових материјала / гипс, пластика, глина, дрво, употреба материјала из природе.../
Међупредметне компетенције
Кроз наставу ликовне културе ученици стичу функционална знања и умења и развијају способности, навика и вредносних
ставова, а који омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у савременом свету.

Тематска/глобална структура
Садржај програма /теме/

Обрада

Практичне вежбе

1. Арабеска

1

3

4

2 .Пропорција

1

3

4

3. Композиција и простор

17

2

4. Обједињавање поктера, игре и
звука

2

4

5. Фотографија

2

УКУПНО

23

САДРЖАЈ
1. Арабеска

БРОЈ ЧАСОВА
4
( 1+3 )

Естетска анализа

1

Укупно

20
6
2

12

1

36

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИН И ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САРДЖАЈА ПРОГРАМА

- цртање

-вербално-текстуалне методе

-да ученици знају појам
арабеске и орнамента и
уочавају сличности и разлике

-илустрација
-практично –
демонстративни метод
-креирање вежбе и њена
примена
-подстицање, коректура,
естетска анализа и
вредновање

-да познају примере из
историје уметности и
најзначајнији утицај других
култура- Сирије, Египта,
исламске културе...
-да повезују са моделима и
примерима из живота и
разумеју и откривају

арабеске
-развијање крутеријума за
естетску процену свог и
радова других ученика
2 .Пропорција

4
( 1+3 )

-цртање по моделу

-вербално-текстуални метод

-уочавање

-учење путем посматрања

-описивање

-креирање вежби,
подстицање, коректура

-посматрање

3. Композиција и
простор

20

-цртање

-разговор и дискусија

( 17+2+1 )

-сликање

-практични радови

- вајање

-демонстрација опажања у
природи

-усвајање појма пропорције
као ликовног елемента
-да знају значај пропорције у
области теорије обликовања
-да се развија осећај за склад

-да ученици уочавају
равнотежу облика и масе у
простору
-да усвоје појмове о
равнотежи боје у простору и
компоновања величина у
простору
- да ученици успешно
примењују стечена знања при
самосталном раду

4. Обједињавање
поктера, игре и
звука

6

-цртање

( 2+4 )

-сликање
-лепљење

-илустативни метод уз
објашњење за сваку тематску
јединицу
-дијалошко повезивање са
другим предметика / српски
језик, музичка култура /

-усвајање основних појмова о
обедињавању покрета, игре и
звука у позоришту, филму или
тв-сцени
- да самостално и групно
израђују сегменте и повезују

-практично-демонстаривни
поступак

5. Фотографија

2
(2)

-сечење

-објашњење и разговор

-лепљење

-демонстрација
- илустаривни метод

их
-да изграђују осећај за добру
повезаност ових елемената
- усвајање фотографије и
њених карактеристика
-да знају практично
презентовање фотографијом

-самостална израда
-групни рад

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативно (аутентичном) методом. Напредак
ученика се прати да би наставник подржао развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које
наставник даје у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други ефикасан вид подршке
је одељенска изложба (по завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује
ученику да и ван наставесамостално процењује сопствени напредак.
Корекација: музичка култура, српски језик, историја, биологија, техника и технологија

ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ VIII РАЗРЕД
Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Фонд: 34 часа
Циљ Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих стандарда постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да подстичу 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 могућности кроз различите садржаје и
облике рада и развијање ученичких способности за:
-

Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената
Стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да
упознају њихова визуелна и ликовна средства
Развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у
визуелно мишљење
Развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у животу и раду
Развијање моторичких способности ученика и навеике за лепо писање
Подстицање интересовања, стварање и неговање потреба код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување
културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде
Стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве
Омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у делима различитих подручја
визуелне уметности
Развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ – Ученици треба да се :

- оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контраста, јединства и доминанте у
простору, фантастике

-

формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена

-

ликовно-визуелно описмењавање, развијају креативних способности, припремају за ефикасно и
савремено укључивање у рад, односно за различита занимања

Међупредметне компетенције
Кроз наставу ликовне културе ученици стичу функционална знања и умења и развијају способности, навика и
вредносних ставова, а који омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у савременом свету.
Тематски/глобални план
Садржај програма /теме/

Обрада

Практичне вежбе

Естетска анализа

Укупно

1. Слободно компоновање

3

2

-

5

2 .Визуелна метафорика

5

2

7

3. Контраста, јединство и
доминанта

10

6

16

4. Слободно компоновање и
фантастика

4

2

6

УКУПНО

22

12

34

САДРЖАЈ
1. Слободно

БРОЈ ЧАСОВА
5

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИН И ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САРДЖАЈА ПРОГРАМА

- посматрање

-вербално-илустаривни

-да ученици знају појам
композиције на примерима

компоновање

( 3+2 )

-уочавање

метод

конкретних сликара

-описивање

-практично –
демонстративни метод

-да ученик разуме
ослобађање ликовне
представе од описа предмета
и фигуре

-практичан рад различитим
техникама
-анализа

2 .Визуелна
метафорика

7
( 5+2 )

-креирање вежбе и њена
примена
-подстицање, коректура,
естетска анализа и
вредновање

- посматрање

-вербално-текстуални метод

-уочавање

-учење путем посматрања

-описивање

-илустартивни метод

-ставарње применом
различитих ликовних техника
и материјала

-групни рад
-креирање вежби,
подстицање, коректура
- естетска анализа и
вредновање

-развијање крутеријума за
естетску процену свог и
радова других ученика
-да знају значај, карактер,
садржај и функцију масовне
комуникације
-да знају тумачити амблеме,
симболе, знакове различитих
ликовних елемената:
величину, облик, боју, линију,
3Д обликовање, хармонију,
доминанте, стилизацију и
значај свега у савременом
животу
-да се развија осећај за склад
-развијање крутеријума за
естетску процену свог и
радова других ученика

3. Контраста,
јединство и
доминанта

16
( 10+6 )

- посматрање

-вербално-текстуални метод

-уочавање

-илустаривни метод

-описивање

-практични радови

-да ученици тумаче
сагледавање поступака који
доводе до уједињења свих
ликовних елемената у
ликовној композицији /

-стварање

-групни рад

-истраживање

-да познају карактеристична
дела из савремене уметности

-експериментисање са
техникама и материјалима

4. Слободно
компоновање и
фантастика

6
( 4+2 )

- посматрање
-уочавање
-описивање
-ставарње путем примене
експеримента и истраживања
кроз комбинацију различитих
ликовних техника

контраст-јединство/

-развијање крутеријума за
естетску процену свог и
радова других ученика - да
ученици успешно примењују
стечена знања при
самосталном раду
-вербално -илустативни
метод
-практично-демонстаривни
поступак
-групни рад

-познавање појмова
имагинације, фантастике и
надреализма уз повезивање
са конкретним примерима у
бајкама, митовима,
легендама
-познавање карактеристичних
дела из сликарских праваца
Хијеронимуса Боша,
Салвадора Далија и Рене
Магрита
- да самостално и групно
израђују сегменте и повезују
их
-развијање крутеријума за
естетску процену свог и
радова других ученика

Садржај програма

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

1. Слободно компоновање

-да ученик разликује и користи
ражличите технике и
материјале /цртање, сликање,
вајање, графика/

-да познаје и користу у раду
основне изражајне могућности
класичних и савремених медија,
техника и материјала

-способност изналажења
маштовитих решења како би се
испољила оригиналност

-на основу стеченог знања и
искуства из ликовне културе
препознаје појам слободне
композиције и долази до
креативног решења

-да разуме појам композиције,
има развијене креативне
способности, развијену машту, да
познаје, користи и одабира
различита изражајна средства и
материјале помоћу који ће на
најбољи начин реализовати своју
идеју

-да описује свој рад и радове
других ученика и исказује свој
утисак

2 .Визуелна метафорика

-препознаје појмове-симболе,
знак, амблем
-зна неколико примера
визуелних симбола у
свакодневном животу

-образлаже свој рад и радове
других и наводи садржај, тему,
каректеристике, технике...

-анализира композиције на
примерима сликарства
В.Кандинског
-разуме међусобну повезаност и
утицај уметности и других области
живота

-разуме појам, знак, симбол,
тумачи знаковност у
савременом свету

-зна појмове: симбола, знака,
амблема, персонификације и
алегорије

-образлаже свој рад и радове
других

-да на основу три различита
садржаја /природни, друштвени и
емотивни/ успе да дође до доброг
решења за знак

-одабира адекватан садржај и
мотив из природе-земља,
камење, ваздух, воће, цвеће,
шуме да би представио своју
идеју
-користи машту и сазнања и
изражава разна решења

3. Контраста, јединство и
доминанта

-опажа контрасте у природи и
својој околини и разуме њихов
значај
-разликује и користи материјале
и технике како би дошли до
одговарајућег решења

4. Слободно компоновање и
фантастика

-познаје појам фантастичног и
маштовитог
- разликује и користи различите
технике и материјале како би
оставрио своју идеју
-исказује утисак о свом раду и
радовима других

-разуме појмове контраста,
ритма / равномерно, одмерено
кретање /, доминатна,
најбитнија –основна
карактеристика нечега
-одабира адекватан садржај да
би представио своју идеју

-разуме појмове фантастичанкоји је пун маште, измишљен,
невероватан; имагинацијаспособност замишљања маштафантазија
-одабира адекватан садржај да
би представио своју идеју уз
помоћ одговарајућих
материјала и техника

-разуме појмове контрастасупростављање истих или
различитих квалитета ликовних
елемената: величина, облика, боја,
линија, смерова; хармонијемежусобни склад свих елемената;
доминате –наглашена вредност,
истицање најбитнијег или
доминирајуће вредности у
композицији; јединства- тумачити
сагледавањем поступака који
доводе до уједињења свих
ликовних елемената у ликовну
композицију
-зна појмове: имагинација,
фантастика и надреализам и
повезује их са конкретним
појмовима из књижевности- бајке,
митови, легенде и са примерима
слика: Салвадора Далија,
Хијеронимуса Боша и Хуана Мира
-анализира одабрана уметничка
дела
-користи тачне термине

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативно (аутентичном) методом. Напредак
ученика се прати да би наставник подржао развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које
наставник даје у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други ефикасан вид подршке

је одељенска изложба (по завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује
ученику да и ван наставесамостално процењује сопствени напредак.
Корекација: музичка култура, српски језик, историја, биологија, техника и технологија
Ста нд а рд и
Ста нд а рд и за предмет Ликовна култура, који се односе на крај обавезног основног образовања, изведени су из циљева образовања и
васпитања, општих циљева предмета и наставног програма предмета. Стандарди су низ исказа који описују шта један ученик/ ученица
зна и уме на одређеном нивоу постигнућа. За дефинисање стандарди у Ликовној култури садржај предмета подељен је у три области:
1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
Термином визуелна уметност обухваћени су традиционални медији ликовних и примењених уметности (цртање, сликање, вајање,
графика, керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија, филм, сви обликци дизајна и дигиталне уметности...),
архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати (ткање, грнчарија, накит, радови у дрвету, папиру и другим материјалима). ету,
папиру и другим материјалима). У оквиру сваке области развијени су кратки искази/стандарди по нивоима, тј. описане су способности,
знања и вештине ученика на три нивоа. На првом нивоу описани су захтеви који представљају базични или основни ниво знања и
вештина, на другом нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања и вештина, а на трећем нивоу су захтеви који
представљају напредни ниво знања и вештина. Они су дефинисани преко кључних компоненти учења: основних знања, стваралачких
способности (искуствено знање/извођење) и критичког мишљења (ставови, вредновање).
Специфичност наставног процеса и учења у Ликовној култури огледа се у повезаности садржаја из све три области, као и у
испреплетаности компоненти учења. У складу са таквом синтетичком природом учења у уметности и ради лакше примене у настави,
стандарди су прво приказани по нивоима, без сврставања у области и компоненте учења.
ЛИСТА СТАНДАРДА ПО НИВОИМА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ – 1. нивоу:
ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности
ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове

ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак)
ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и периода
ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима
(нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...)
ЛК1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију, атеље,
уметничка радионица...)
ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ – 2. нивоу:
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала
визуелних уметности
ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...) ЛК.2.2.1. одабира
адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт
ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ – 3. нивоу:
ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелне
уметности
ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин
реализовати своју (одабрану) идеју
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао одређени
ефекат
ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када
образлаже свој рад и радове других
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других
ЛК.3.3.1 анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној припадности (описује основне
карактеристике, намеру уметника...)
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности
ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних уметности
ЛК.3.3.4.разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ

~ 655 ~

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА V РАЗРЕД
Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: пети
Фонд: 72 часа
Циљ: Циљ учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко
мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког
наслеђа и култури свога и других народ
У петом разреду области/теме које се обрађују су: човек и музика; музички инструменти; слушање музике; извођење музике и музичко
стваралаштво.
Кључни појмови: мелодија, ритам, покрет, инструмент, динамика, темпо, текст
Развој међупредметних компетенција: -компетенција за учење -комуникација
-естетичка кометенција - сарадања -рад са подацима и информацијама -одговоран однос према здрављу
Област/тема

ЧОВЕК И МУЗИКА

Исходи
У области теме ученик ће бити у стању да
-наведе средства музичког
изражавања у праисторији и
античком добу;
- објасни како друштвени развој
утиче на начине и облике музичког
изражавања;
- искаже своје мишљење о
значају и улози музике у животу
човека;
- реконструише у сарадњи са
другима начин комуникације кроз
музику у смислу ритуалног
понашања и пантеизма;
- идентификује утицај ритуалног
понашања у музици савременог
доба (музички елементи, наступ и

Садржаји
Човек у праисторији
Улога музике у првобитном друштву;
Човек и ритуал: улога музике у ритуалу
(музичкоантрополошка
истраживања);
Магијска моћ музике;
Елементи музичког тока: покрет, ритам
(ритам као основа ритуала),
коло/групни плес;
Покрет: порекло плеса;
Слушање/доживљај ритма телом;
Најстарија фолклорна музичка
традиција у Србијии светске баштине.
Човек Антике
Божанска природа музике:
- митолошка свест античког
човека;

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

- класификује инструменте по
начину настанка звука;
- опише основне карактеристике
удараљки;
- 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);
- изражава сепокретима за време
слушања музике;
- вербализује свој доживљај музике;
- идентификује ефекте којима
различити елементи музичке
изражајности (мелодија, ритам,
темпо, динамика) утичу на тело и
осећања;
- анализира слушано дело у односу на
извођачки састав и

- музички атрибути богова;
- музика и држава.
Музика у храму и музика на
двору; Примери различитих
инструмената и музичких
облика у античким
цивилизацијама;
Улога и место музике у
античким цивилизацијама:
Индија, Сумер/Вавилон,Кина, Египат,
Грчка, Рим;Појава првих
нотација,пентатоника;
Најстарији инструменти:
тело, удараљке, дувачки,
жичани;
Удараљке - настанак,
првобитни облик и
развој;
Ритмичке удараљке као
најједноставнија група
инструмената;
Мелодијске удараљке;

Елементи музичке изражајности темпо, динамика, тонске боје
различитих гласова и инструмената;
Слушање вокалних, вокалноинструменталних и
кратких инструменталних
композиција, домаћих и страних
композитора;
Слушање дела најстарије фолклорне
традиције српског и других народа;

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

инструменте;
- илуструје примере коришћења плесова и
музике према
намени у свакодневном
животу (војна музика, обредна
музика, музика за забаву...);
- критички просуђује лош утицај прегласне
музике на здравље;
- понаша се у складу са правилима
музичког бонтона;
- користи могућности ИКТ-а за
слушањемузике;
- пева и свирасамостално и у групи;
- примењује правилну технику
певања (правилно дисање, држање
тела, артикулација);
- кроз свирање и покрет развија
Сопствену координацију и
моторику;
- користи различита средства изражајног
певања и свирања у
зависности од врсте, намене и карактера
композиције;
- искаже своја осећања у току
извођења музике;
- примењује принцип сарадње и
Међусобног подстицања у
Заједничком музицирању;
- учествује у школским
приредбама и манифестацијама;
- користи могућности ИКТ-а у извођењу
музике (коришћење
матрица, караоке програма, аудио
снимака...);

Слушање народних и уметничких дела
инспирисаних фолклором
народа и народности, различитог
садржаја,облика и расположења,
као и музичких прича;

Певање
Певање песама по слуху
самостално и у групи;
Певање песама из нотног
текста солмизацијом;
Извођење једноставних
ритмичких и мелодијских
мотива (у стилу) музике старих
цивилизација певањем;
Певање песама у комбинацији са
покретом;
Свирање
Свирање песама и лакших
инструменталних дела по слуху на
инструментима Орфовог
инструментарија и/или
на другим инструментима;
Свирање дечјих, народних и
уметничких композиција из нотног
текста;
Извођење дечијих, народних и
уметничких игара;

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

- користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких целина
кроз певање, свирање и покрет;
- изражава своје емоције
Осмишљавањем мањих музичких
целина;
- комуницира у групи импровизујући мање
музичке
целине гласом, инструментом или
покретом;
- учествује у креирању школских
приредби, догађаја и пројеката;
- користи могућности ИКТ-а
за музичко стваралаштво.

Извођење једноставних
ритмичких и мелодијских
мотива (у стилу) музике старих
цивилизација на инструментима или
покретом;
Креирање пратње запесме ритмичким
извучним ефектима,
користећи притом различите изворе
звука;
Креирање покрета уз музику коју
ученици изводе;
Осмишљавање музичких
питања и одговора, ритмичка
допуњалка, мелодијска допуњалка са
потписаним текстом, састављање
мелодије од понуђених мотива;
Импровизација мелодије
на задати текст;
Импровизација дијалога
на инструментима Орфовог
инструментарија и другим
инструментима;
Израда једноставних
музичких инструмената;
Реконструкција музичких
догађаја у стилу старих
цивилизација.

Начини и поступци остваривања програма- при реализцији плана наставе и учења користиће се
методе/технике и облици рада које активирају ученикеда буду самосталнији у раду; вршиће се анализа музичких примера,
фотографија, ППТ, видео матаријала. У реализацији ће се примењивати технике и облици рада који подстичу ученике за самостални
рад, рад у пару или групи. Кроз одговарајуће
примере музичких вежби и композиција обрадити елементе музичке писмености. Обратће се пажња на
правилно дисање, положај тела и дикцију и узети у обзир гласовне могућности ученика.За инструментално

музицирање користиће се ритмички и мелодијски инструменте.
Стало ће бити заступљен принцип активног учешћа ученика на часу.Редовна је употреба аудио или видео снимака или матрица.
Уколико буде могуће посетиће се концерти. Биће заступљена креативна употреба мултимедије. Кроз активности подстицаће се и
развијати креативно изражавање и ставралаштво ученика. Искуства ученика и знања која поседују из других области биће на сваком
часу укључена.
Корелацији са другим предметима: историја, ликовна култура, географија, старани језици, српски језик
Начин провере остварености исхода - Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора ученика, њихово ангажовање, однос
према предмету и другим ученицима, заинтересованост, идеје, учеђће у групном раду. Самоевалуација и евалуација на крају
полугодишта и током појединих часова. Сумативно, после преласка одређених области, на крају класификационих периода.

Шта пратимо
Степен остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда
постигнућа у току
савладавања
програма предмета;

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика
Критеријуми оцењивања
Поступак

процењују се:
вештине
изражавања и
саопштавања;
разумевање,
примена и
вредновање
научених поступака
и процедура; рад са
подацима и рад на
различитим
врстама текстова;
уметничко
изражавање;
вештине, руковање
прибором, алатом и
технологијама и
извођење радних

ученик који остварује веома
значајан напредак у
савладавању програма
предмета и у потпуности
самостално испуњавања
захтеве који су утврђени на
основном и средњем нивоу,
као и већину захтева са
напредног нивоа посебних
стандарда постигнућа, односно
захтева
који су одређени
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима постигнућа,
добија оцену одличан(5)
ученик који остварује значајан

Формативно
оцењивање:
Свакодневно
бележење
активности ученика
на часу у свеску
евиденције
наставника

Усмено одговарање

Инструменти
оцењивања
Број јављања:
За јављање +
За јављање више
пута ++
За давање
комплетног,
потпуног
одговора на
тежа питања +5
Ко не зна
одговор -

Време

Свеобухватност

По потреби

Свакодневно
бележење
током
године

задатака.

напредак у савладавању
програма предмета и у
потпуности, самостално,
испуњавања захтеве који су
утврђени на основном и
средњем нивоу, као и део
захтева са напредног нивоа
посебних стандарда
постигнућа уз мању помоћ
наставника, односно захтева
који су одређени
индивидуалним образовним
планом и прилагођеним
стандардима постигнућа,
добија оцену врло добар (4);
ученик који остварује напредак
у савладавању програма
предмета и у потпуности,
самостално испуњавања
захтеве који су утврђени на
основном и већи део на
средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, односно
захтева који су одређени
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима постигнућа,
добија оцену добар (3);

одговора
Хронолошка
прецизност
Хоризонтално и
вертикално
повезивање
градива
Самосталност у
одговарању

-Редовност
доношења
домаћег

За три
недоношења
домаћег -1 у
свеску, а након
опомене и у
дневник
За редовно
доношење
домаћег задатка5

Свакодневно
током
године,
праћење/
пресек
на крају
године

-Прегледање свеске

Уредност
Све забележено
са часова

На крају
наставне
године

ученик који остварује
минималан напредак
у савладавању програма
предмета и испуњавања уз
помоћ наставника захтеве
који су утврђени у већем делу
основног нивоа постигнућа,
односно захтеве који су
одређени индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним стандардима
постигнућа и, добија оцену
довољан (2);

Ангажовање
ученика у
настави

одговоран однос
према раду,
постављеним
задацима, и
исказано
интересовање и
мотивацију за учење
и напредовање.
активно
учествовање у
настави, сарадњу са
другим

веома висок степен
ангажовања ученика (5)
висок степен ангажовања
ученика (4)
уз ангажовање ученика (3)
ангажовање ученика (2)

Певање и/или
свирање
песама и/или
композиција

Учесталост
активности на
часовима
Ритмичка и
мелодијска
прецизност
Ангажовање
самостално и у
пару/групи
Активно учешће
у раду

Пресек стања
сваког
месеца

Препознавање
слушаних и
обрађених
композиција
Вођење евиденције
од стране
наставника о:
-Броју јављања на
часовима
-Броју успешности у
групном раду, раду
у пару
-Учешћу у хору,
приредбама,
ваннаставним
активностима
-Несебичном
пружању помоћи
другим ученицима
-Израда паноа, ППТ,
различитих врста
излагања

Прецизни
одговори
Сакосталност у
одговарању
-Све што је
рађено на часу
налази се у
свескама
-Број и квалитет
добровољног
учешћа у разним
наставним и
ваннаставним
активностима
(приредбе,
концерти,
наступи, израда
паноа,кратко
предавање,
вођење квиза,
израда
асоцијација...)

Свакодневно
бележење
током
године
Пресек стања
по
тромесечјима

Стандарди:
Човек и музика
МК. 1.1.1. препозна
основне елементе
музичке писмености
МК. 1.1.2. опише
основне карактеристике
- историјско–стилских
периода народног
стваралаштва
Ученик уме да
анализира повезаност:
МК. 2.1.2. структуре и
драматургије
одређеног музичког
жанра
МК. 2.1.3. облика
народног музицирања
са специфичним
контекстом народног
живота
МК. 3.1.2. разуме
историјске и друштвене
околности настанка
жанра и облика
музичког фолклора
МК. 3.1.3. критички и
аргументовано
образлаже свој суд
МК. 3.1.4. уме
креативно да комбинује
изражајне музичке
елементе у естетичком

Музички инструменти
МК. 1.1.1. препозна
основне елементе
музичке писмености
МК. 1.1.2. опише
Основне карактеристике
Музичких инструмената
и састава
Ученик уме да
анализира
повезаност:
МК. 2.1.1. музичких
елемената и
карактеристика
музичких
инструмената са
музичком
изражајношћу
МК. 3.1.1. зна
функцију елемената
музичке писмености и
извођачких састава
у оквиру музичког
дела
МК. 3.1.3.
критички и
аргументовано
образлаже свој суд

Слушање музике
МК. 1.2.1. именује музичке
изражајне елементе
МК. 1.2.2. именује
извођачки састав
МК. 1.2.4. именује српски
музички фолклор
МК. 2.2.1. опише и
анализира
карактеристике
звучног примера кроз
садејство опажених
музичких елемената
МК. 2.2.2. препозна
структуру одређеног жанра
Ученик уме да
анализира слушни
пример и открије везу
опажених карактеристика
са:
МК. 3.2.1.
структуралном и
драматуршком
димензијом звучног
примера
МК. 3.2.2.
жанровским и
историјско–стилским
контекстом звучног
примера
МК. 3.2.3.
контекстом

Извођење музике
МК. 1.3.1.
пева једноставне
дечије, народне
или популарне
композиције
МК. 1.3.2. изводи
једноставне дечије,
народне или
популарне
композиције на бар
једном инстументу
МК. 3.3.1. изведе
разноврсни
музички репертоар
певањем и
свирањем као
солиста и у
школским
ансамблима.

Музичко ставралаштво
Ученик уме да:
МК. 1.4.1. направи музичке
инструменте користећи
предмете из окружења
МК. 1.4.2. осмисли мање
музичке целине на основу
понуђених модела
МК. 1.4.3. изводи
пратеће ритмичке и
мелодијско–
ритмичке деонице на
направљеним
музичким инструментима
МК. 1.4.4. учествује у
одабиру музике за дати
жанровски иисторијски
контекст.
Ученик уме да:
МК. 3.4.1.осмишљава
пратеће аранжмане за
Орфов
инструментаријум и
друге задате музичке
инструменте
МК. 3.4.2. импровизује и/или
компонује мање музичке
целине (ритмичке и
мелодијске) у оквиру
различитих жанрова и
стилова
МК. 3 4.3. осмисли

ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Предмет: музичка култура
Разред: шести
Фонд:36 часова
Задаци наставе музичке културе у 6.разреду су:
- неговање способности извођења музике певањем и свирањем
- развијање способности за импровизацију мелодије
- неговање смисла за колективно музицирање (певање и свирањe )
- стицање навике за слушање музичког дела
- упознавање музичког стваралаштва народа и народности наше земље
- упознавање музичког стваралаштва других земаља
- развијање способности за доживљај музичког дела
- развијање способности за разумевање музичког дела
- подстицање стваралачког ангажовања ученика
- развијање критичког мишљења
- развијање музичке креативности

Наставни садржаји
Извођење музике певањем и
свирањем

Број часова
обраде

Утврђивање

Укупно

26

7

33
(на сваком
часу)

Слушање музике (на сваком часу )
Музичко стваралаштво

3

3

Извори знања
инструмент, деч.инструменти,
уџбеник, касете и CD
yџбеник, слике инструмената, касете
и CD
инструмент, деч.инструменти
уџбеник, касете и CD

Напомена: У реализацији садржаја полази се од остваривања међупредметних, општих предметних и специфичних предметних
компетенција. Корелација је са истим предметима као и у петом разреду, а на исти начин се прати оставривање стандарда.

Наставни садржаји

Број
часова

Активности у
васпитнообразовном
раду

Основни
облици
извођења
наставе

Начин и поступак остваривања
програма

Извођење музике
а) певање песама по
слуху и са нотног
текста

- певање
песама
33
- слушање
музике

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

б) основи музичке
писмености

- монолошка
- дијалошка
- илустративно-демонстративна
- аналитичко-синтетичка
- кооперативна
- практично вежбање

Слушање музике
а) слушање вокалноинструменталних и
инструмент.
композиција
б) соло песма, хорска
песма и сложена
троделна песма

Музичко
стваралаштво
а) импровизација
мелодије на задани
текст
б) импровизација
мелодије на задани
ритам

сваки час је
пропраћен
слушањем
музике

3

- слушање
музике
- уочавање
- начин
музичког
изражавања
( врста
композиције)

- развијање
способности
за грађење
мелодије
- креативн.
- изражав.

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

- монолошка
- дијалошка
- илустративно-демонстративна
- аналитичко-синтетичка
- кооперативна

- монолошка
- дијалошка
- илустративно-демонстративна
- аналитичко-синтетичка
- кооперативна
- практично вежбање

Циљеви и задаци музичке
културе
- неговање способности
извођења музике певањем и
свирањем
- неговање смисла за
колективно музицирањепевање и свирање
-упознавање музике других
народа
-развијање интересовања за
музичку културу
- 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
- подстицање стваралачког
ангажовања ученика
- развијање музичке
креативности
- развијање способности за
импровизацију мелодије

ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Предмет: музичка култура
Разред: седми
Фонд:36 часова
Задаци:
- упознавање са групама инструмената и њиховом применом у различитим групама оркестара;
- стварање активних слусалаца и љубитеља музике;
- оспособљавање ученика за доживљавање и разумевање музике. неговање способности извођења музике (певање/свирање);
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
- упознавање музичких инструмената; традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
- упознавање музике праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз сагледавање друштвених
функција музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралаца
Бр. часова
обраде

Утврђивање

1. Праисторија

2

1

3

2. Античка епоха

2

1

3

3. Средњи век

3

1

4

4. Ренесанса

2

2

4

5. Барок

4

2

6

6. Класицизам

4

2

6

Наставни садржаји

Број часова

Извори знања
yџбеник, слике инструмената, касете и CD
yџбеник, слике инструмената, касете и CD
yџбеник, слике инструмената, касете и CD
yџбеник, слике инструмената, касете и CD
yџбеник, слике инструмената, касете и CD
yџбеник, слике инструмената, касете и CD

7. Музика на тлу
Србије

3

1

4

8. Стварање музике

1

1

2

9. Основе музичке
писмености

2

2

4

Наставни садржаји
Праисторија
- порекло и улога музике
- изражајна средства
- настанак првих
инструмената
- импровизација

Античка епоха
- музика првих
цивилизација
- пенататоника
инструментариј
- музика и мит
- инструменти и видови
музицирања

Број
часова

3

3

Активности у
васпитнообразовном раду

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

Основни
облици
извођења
наставе

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

yџбеник, слике инструмената, касете и CD
yџбеник, слике инструмената, касете и CD
yџбеник, инструмент, касете и CD

Начин и поступак
остваривања
програма

Циљеви и задаци музичке културе

- монолошка
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна

- упознавање порекла и улоге музике у
првобитном друштву
- стицање навика за слушање музичког
дела

- монолошка
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна

- стицање навика за слушање музичког
дела
- упознавање музике првих цивилизација
-подстицање доживљаја и
оспособљавање за разумевање музике

Средњи век
- музика и хришћанство
- осмогласник и
грегоријански корал
- црквени музички
облици
- вокална музика
- инструменти у
световном музицирању
Ренесанса
- световна и духовна
музика
- хомофонија и
полифонија
- музички облици
Барок
- развој инструмената
- опера
- облици вокланоинструманталне музике
- инструментална музика

4

4

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

6

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

6

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

Класицизам
- музички облици
- жанрови клас.музике

- монолошка
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна

- монолошка
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна
- монолошка
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна
- монолошка
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна

- развијање способности слушања и
препознавања музичких инструмената
- упознавање музичке основе
хришћанске музике; видова извошења
вокалне музике
- упознавање развоја средњовековне
музике

- стицање навика за слушање и
разликовања музичких дела
-упознавање музике других народа
-упознавање световне и духовне музике
- стицање навика за слушање и
разликовања музичких дела
- развијање способности за разумевање
музичког дела
- стицање знања о развоју инструмената,
рашању опера и облицима вокалноинструменталне музике
- стицање навика за слушање и
разликовања музичких дела
- развијање способности за разумевање
музичког дела
- упознавање жанрова класичне музике

Музика на тлу Србије
- антички споменици
- народна музика и
обличаји
- црквена музика од 12.
до 18.века
Стварање музике
- стварање и свирање
дечкомпозиција

Основе музичке
писмености
- мелодијски мол
- акорди
- каденца
- мешовити тактови

4

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

2

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

4

- слушање музике
- уочавање
- разговор
- препознавање

- фронтално
- индивид.
- у пару и
групи

- монолошка
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна
- дијалошка
- илустративнодемонстративна
- аналитичкосинтетичка
- кооперативна
- вербална
- илустративнодемонстративна
- практично
вежбање
- кооперативна

- стицање навика за слушање и
разликовања музичких дела
- развијање способности за разумевање
музичког дела
- упознавање развоја црквене музике у
Србији , као и значаја обичаја и народне
музике
- неговање способности извођења
музике певањем и свирањем
- развијање критичког мишљења

- неговање способности извођења
музике певањем и свирањем
- неговање смисла за колективно
музицирање-певање и свирање

Напомена: У реализацији садржаја полази се од остваривања међупредметних, општих предметних и специфичних предметних
компетенција. Корелација је са истим предметима као и у петом разреду, а на исти начин се прати оставривање стандарда.

ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Предмет: музичка култура
Разред: осми
Фонд: 34 часа
Задаци:
- упознавање ученика са вокално-инструменталним облицима(духовна музика, опера, оперета, мјузикл, балет).
- стварање активних слушалаца и љубитеља музике.
- оспособљавање ученика за доживљавање и разумевање музике.
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
- развијање критичког мишљења;

Укупан број
часова

Број часова
обраде

1. Народна музика, певање песама, слушање музике

1

1

yџбеник, збирка касета и CD-a

2. Духовна музика, певање одломака, слушање музике

2

1

yџбеник, збирка касета и CD-a

3. Сценска музика, музичко-сценски облик ( опера )

16

9

yџбеник, збирка касета и CD-a

4. Музичко-сценски облици : оперета, мјузикл, балет ( слушање
музике )

5

3

yџбеник, збирка касета и CD-a

5. Џез и забавна музика ( слушање музике )

5

2

yџбеник, збирка касета и CD-a

6. Музика за радио, филм и телевизију ( слушање музике )

2

1

yџбеник, збирка касета и CD-a

Наставни садржаји

Извори знања

7. Слушање музике на сваком часу, само слушање музике кроз
утврђивање градива

5

/

yџбеник, збирка касета и CD-a

Садржаји ће прецизно бити дати у годишњем плану.
Начин и поступак остваривања програма- у свакодневном раду биће комбиноване различите технике и методе рада: монолошка
- дијалошка - илустративно-демонстративна - аналитичко-синтетичка – кооперативна. Активност ученика, индивидуална, групна, рад у
пару, биће доминтне. Пошто је ово последња година учења наставник ће се значајно усмерити на искуства и знања, веђтине и умнења
која су код ученика већ развијена и продубљивати их. Користиће се и мултимедија у функцији унапређења наставног процеса.
Корелација ће се одвијати / према наставним садржајима / посебно са ликовном културом, српским језиком, историјом и географијом.
Активности у раду: - слушање музике – уочавање – разговор – препознавање –именовање, -демонстирање, -презентовање- ставрање, модификовање, -истраживање
Вредновање- као у петом разредУ
СТАНДАРДИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – V разред
СТАНДАРДИ
-

-

-

-

Основни ниво: Ученик препознаје основне елементе музичке писмености у складу са Наставним
програмом и основне карактеристике певачких гласова. Препознаје одређене музичке жанрове.
Средњи ниво: Ученик препознаје основне елементе музичке писмености одређене Наставним
програмом, основне карактеристике певачких гласова и разликује вокалне, инструменталне и вокалноинструменталне саставе. Познаје основне појмове појединих музичких жанрова и народног
стваралаштва.
Напредни ниво: Ученик зна и разуме елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом,
препознаје основне карактеристике група музичких инструмената. Познаје основне појмове појединих
музичких жанрова, народног стваралаштва и контекст настанка српске народне музике
Основни ниво: Ученик препознаје основна темпа, динамику и врсту такта слушаног дела, разликује
инструментале и вокалне саставе. На основу слушања музичког примера може да препозна припадност
одређеном музичком жанру.
Средњи ниво: Ученик познаје основна темпа, динамику, врсту такта у слушаном делу и може да одреди
основне карактеристике композиције. Препознаје вокалне групе и инструменталне саставе. Може да

ОБЛАСТ

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

-

-

-

одреди припадност слушаног примера одређеном жанру и препознаје народно и уметничко
стваралаштво.
Напредни ниво: Ученик препознаје основна темпа, динамику, врсту такта и карактер слушаног дела.
Препознаје инструменталне и вокалне саставе. Препознаје везу музичког садржаја примера са
ванмузичким програмом. Препознаје одређена дела народног и уметничког музичког стваралаштва, као
и фоклорну музику других народа.
Основни ниво: Ученик може да пева или свира (на неком од Орфових инструмената) једноставније
музичке примере у С-дуру до 8 тактова.
Напредни ниво: Ученик може да пева уз тактирање и/или свира (на неком од Орфових инструмената)
једноставније музичке примере поштујући основне ритмичке вредности темпа, основни динамички
распон и партитурне ознаке. Може да пева у хору или свира у оркестру једноставније песме различитих
жанрова. Уме да изведе игру по избору (народну или класичну). Учествује у школским приредбама.
Основни ниво: Ученик може да осмисли једноставну ритмичку пратњу песме коју зна на неком од
Орфових инструмената и да нацрта или направи једноставне музичке инструменте.
Напредни ниво: Ученик може да осмисли једноставну ритмичку пратњу песме коју зна, и даје запише и
одсвира. Може активно да учествује у компоновању мање музичке целине са наставником. Ученик може
да нарпави модел инструмената по избору од понуђених инструмената из окружења. Може да осмисли
музичку игру (драматизација песме) на основу песме различитих жанрова.

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

СТАНДАРДИ –VI РАЗРЕД
СТАНДАРДИ
Основни ниво: Ученик познаје основна темпа, основне ритмичке вредности, тонске висине од малог г до е2,
основни динамички распон и партитурне ознаке, као и контекст музичког догађаја. Познаје основне
караткеристике певачких гласова и разликује вокалне, иснтрументалне и вокално-инструменталне саставе.
Познаје основне појмове одређених музичких жанрова и народног стваралаштва, као и контекст настанка
српске народне музике.
Средњи ниво: Ученик познаје елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом, основне
карактеристике инструменталних група и певачких гласова и разликује вокалне, инструменталне и вокалноиструменталне саставе. Разуме специфичне караткеристике појединих музичких жанрова и народног
стваралаштва. Повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка.
Напредни ниво: Ученик зна и разуме сложеније елементе музичке писмености предвиђене Наставним

ОБЛАСТ
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програмом, препознаје специфичне карактеристике одређених народних и уметничких музичких
инструмената. Познаје специфичности одређених музичких жанрова и повезује изражајне елементе
народне музике са контекстом њиховог настанка.
Основни ниво: Ученик познаје основна темпа, динамику, врсту такта у слушаном делу и може да одреди и
опише карактер композиције. Препознаје инструменталне и вокалне саставе. Може да одреди припадност
слушаног примера одређеном жанру и препознаје народно и уметничко музичко стваралаштво.
Средњи ниво: Ученик може да одреди карактеристике ритмичке и мелодијске компоненте на основу
слушања. Може да опише карактер композиције као резултат садејства опажених музичких инструмената.
Препознаје инструменталне групе, поједине инструменте и основне врсте гласова. Препознаје везу музичког
садржаја примера са ванмузичким програмом. Може да одреди припадност слушаног примера одређеном
жанру и препознаје народно и уметничко музичко стваралаштво. Препознаје одређена дела народног и
уметничког музичког стваралаштва, као и фолклорну музику других народа.
Напредни ниво: Ученик повезује темпо, динамику и друге музичке компоненте са карактером слушаног
дела. Познаје инструменталне групе, поједине инструменте и основне врсте гласова. Може да у везу
музичког садржаја примера са ванмузичким програмом. Препознаје одређена дела народног и уметничког
стваралаштва, као и фолклотрну музику других народа. Познаје основне карактеристике српске народне
музике (обичаје, извођачке саставе, народне инструменте, народне игре).
Основни ниво: Ученик може да пева уз тактирање или да свира (на неком од Орфових инструмената)
једноставније музичке примере у С-дуру од 16 тактова. Зна да пева или свира неко дело из српске
фолклорне баштине.
Напредни ниво: Ученик може да пева уз тактирање и/или свира (на неком од Орфових инструмената)
одговарајуће једногласне или двогласне музичке примере који садрже разноврсне елементе музичке
писмености у складу са Наставним програмом. Може да пева у хору или свира у оркестру, или мањем
саставу једноставније песме различитих жанрова. Уме да изведе игру по избору (народну или класичну).
Учествује у школским приредбама.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ

СТАНДАРДИ –VII разред
СТАНДАРДИ
Основни ниво: Ученик уме да препозна основне елементе музичке писмености, опише основне
карактеристике музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода, музичких жанрова,
народног стваралаштва.
Средњи ниво: Ученик разуме повезаност музичких елемената и карактеристика музичких интрумената
са музичком изражајношћу. Уме да анализира повезаност облика народног музицирања са
специфичним контекстом народног живота.
Напредни ниво: Ученик зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру
музичког дела. Разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора.
Критички и аргументовано образлаже свој суд.
Основни ниво: Ученик уме да на основу музичких примера, да именује музичке и изражајне елементе,
извочачки састав, музичке жанрове, српски музички фолклор.
Средњи ниво: Ученик уме да анализира повезаност музичких елемената и карактеристика музичких
инструмената са музичком изражајношћу (нпр. Брз темпо са животним карактером), уме да опише и
анализира карактеристике звичног примера кроз садејство опажених музичких елемената (нпр.
Узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре).
Може да препозна структуру и драматургију одређеног жанра у случном примеру.
Напредни ниво: Ученик уме да анализира случни пример и открије везу опажених карактеристика са
структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, жанровским и историјско-стилским
контекстом звучног примера са контекстом звучног примера и контекстом настанка и примене
различитих облика музичког фолклора.
Основни ниво: Ученик уме да пева или свира једноставне дечије, народне или популарне композиције
предвиђене Наставним планом и програмом.
Напредни ниво: Ученик уме да изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем или као
солиста и у школским ансамблима.
Основни ниво: Ученик уме да направи музички инструмент користећи предмете из окружења, осмисли
мање музичке целине користећи понуђене мотиве.
Напредни ниво: Ученик уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетском контексту
(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом). Ученик уме да осмишљава пратеће
аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте и импровизује или
компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих музичких жанрова и
стилова.
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

СТАНДАРДИ –VIII разред
Области и одреднице
У складу са наставним програмом за предмет Музичка култура, одреднице за сваку област су формулисане са циљем да прецизно
артикулишу знања и вештине у оквиру конкретне тематске проблематике, на различитим нивоима достигнућа.
ОБЛАСТ (1) : ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ
Основни
Ученик познаје основне елементе музичке писмености и контекст музичког догађаја.
ниво
Средњи
Ученик препознаје везу између музичких елемената и музичког израза.
ниво
Напредни
Ученик зна и разуме сложеније елементе музичке писмености и њихову изражајну и
ниво
естетску примену.
Основни
Ученико познаје основне карактеристике музичких инструмената, гласова, њихову
ниво
гласовну поделу и разликује вокалне, инструменталне и вокално-инструменталне
Средњи
саставе.
ниво
Ученик познаје основне карактеристике музичких инструмената са музичким изразом.
Напредни
ниво
Ученик зна историјат, литературу, извођаче и специфичне карактеристике музичких
инструмената и састава што повезује са естетском применом.
Основни
Ученик познаје основне карактеристике музике одређених епоха и опште појмове
ниво
музичко-сценске и концертне музике.
Средњи
Ученик познаје најзначајнија дела и представнике стилских епоха, разуме појмове
ниво
апсолутне и програмске музике, структуру одређених облика музичко-сценске и
Напредни
концертне музике.
ниво
Ученик повезује структуралну и драматуршку (и програмску) димензију музичког дела са
естетском применом и историјским контекстом.
Основни
Ученик познаје основне појмове одређених музичких жанрова.
ниво
Средњи
Ученик разуме специфичне карактеристике жанра, структукуралне и драматуршке
ниво
елементе жанровских примера и њихову естетску функцију.
Напредни
Ученик повезује драматуршке и структуралне елементе са естетском применом и доводи
ниво
у везу са духом времена. Познаје најзначајније светске и националне представнике.

Елементи музичке
писмености

Инструменти, гласови и
састави

Епохе;
Музичко-сценска и
концертна музика

Жанрови

Основни
ниво

Средњи
ниво
Напредни
ниво

Ученик познаје основне појмове народног стваралаштва, контекст настанка српске
народне музике, музичке карактеристике и специфичне саставе. Ученик познаје основне
појмове српске народне духовне музике (Осмогласник) и основне караткеристике
фолклорне музике других народа.
Ученик повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка.
Препознаје различите видове спрског музичког фолклора по географским
карактеристикама.
Ученик разликује старију и новију музичку традицију, аутентичну фолклорну музику од “
новокомпоноване “ на основу повезивања музичких, текстуалних, извођачких,
социјалних и историјских карактеристика.

Народна
музика

ОБЛАСТ (2): СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво

Ученик препознаје основна темпа, динамику, врсту такта, форму и карактер слушаног
дела.
Ученик може да опише карактеристике ритмичке и мелодијске компоненте на основу
слушања. Ученик може да опише карактер слушаног примера као резултат садејства
опажених музичких компонената.
Ученик повезује опажени карактер слушаног примера са естетском димензијом
композиције.
Ученик препознаје инструменталне групе, појединачне инструменте и врсте гласова.
Ученик препознаје инструменталне и вокалне саставе.
Ученик препознаје карактеристичне технике свирања и певања.
Ученик повезује опажене карактеристике инструмената/извођачког састава са
њиховом естетском применом.
Ученик препознаје стилску припадност слушаног примера.
Ученик може да одреди слушни пример као музичко-сценско или концертно дело.
Ученик препознаје везу музичког садржаја примера са ванмузичким програмом.
Ученик препознаје основне карактеристике српске музичко-сценске и концертне
музике.
Ученик препознаје структуралне елементе слушаног дела.
Ученик препознаје драмску функцију структуралних елемената и специфичних

Музичка
писменост

Инструменти, гласови и
састави

Епохе;
Музичко-сценска и
концертна музика

Основни
ниво
Средњи
ниво

Напредни
ниво

Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво

музичких карактеристика слушаног дела.
Ученик препознаје везу стилског, друштвено-историјског контекста и музичких
карактеристика слушаног примера.
Ученик може да одреди припадност слушаног примера одређеном жанру уметничке
музике (дечја, духовна, џез, филмска, популарна, електронска или конкретна).
Ученик препознаје основне карактеристике жанра (извођачки састав, садржај,
структура, однос музичког и драмског садржаја, начин извођења, музичке и
ванмузичке карактеристике).
Ученик препознаје карактеристике (музичке и ванмузичке) најзначајнијих дела српске
музике из наведених жанрова.
Ученик повезује изражајне карактеристике композиција у оквиру наведених жанрова
са историјско-стилским периодом.
Ученик повезује структуралне елементе слушаног дела са њиховом драмскоестетском димензијом.
Ученик препознаје међусобне утицаје жанрова и може да их одреди.
Ученик у слушним примерима разликује народно од уметничког музичког
стваралаштва. Препознаје основне карактеристике српске народне духовне музике и
фолклорне музике других народа.
Ученик препознаје основне карактеристике српске народне музике (обичаје у оквиру
којих се музика изводи, извођачке саставе, народне инструменте, народне игре).
Ученик разликује српску ритуалну и забавну народну музику, као и изворну народну
музику од “ новокомпоноване ”. Ученик препознаје карактеристике српске народне
музике у уметничкој музици.

Жанрови

Народна
музика

ОБЛАСТ (3) : МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ
Основни
ниво

Напредни
ниво

Ученик може да пева музички пример од 16 тактова уз тактирање (C-dur) у којој се
користе: основне ритмичке вредности, основна темпа, тонске висине од малог g до e,
основни динамички распон и партитурне ознаке (знаци за понављање,
крешендо/декрешендо).
Ученик може да пева једноставне дечје, народне и популарне песме.
Ученик може да изведе (пева и свира) песму или музички пример који садржи разноврсне
елементе музичке писмености (дурске лествице:C, F, G, D, молске: а и d; динамичке
вредности: pp-ff, Presto Allegro, Andante, Adagio, Grave; corona, акценти, успоравање-

Основе музичке писмености

Основни
ниво
Напредни
ниво

Основни
ниво
Напредни
ниво

убрзавање, карактер извођења) и да пева у двогласу (укључујући канон).
Ученик може да пева (или свира) одломак из неког дела различитих жанрова уметничке
музике (духовне, џез, филмске).
Ученик може да пева (или свира) одломак из неког дела музичко-сценске и концертне
музике (мелодију арије, тему концерта, симфоније, балета).
Ученик зна да пева (или свира) музику различитих типова српске фолклорне баштине
(календарске, некалендарске, народна духовна музика).
Ученик може да свира песму или музички пример од 16 тактова (који садржи основне
елементе музичке писмености) на неком од Орфових инструмената или на мелодици,
фрули, блок флаути.
Ученик зна да свира неко дело из српске фолклорне баштине.
Ученик зна да свира један или више инструмената и може да изведе одређене
специфичности свирања, да прати другог ученика или да свира у мањем саставу у
оквирима наставе.
Ученик може да пева у хору или свира у оркестру једноставне песме различитих жанрова.
Ученик уме да изведе игру по избору (народну или класичну). Ученик учествује у
школским приредбама.
Ученик (кога је наставник одабрао) може да пева у хору или свира у оркестру сложеније
композиције различитих жанрова.
Ученик зна да изведе основне класичне плесове и српске народне игре

Музички
инструменти

Музички
жанрови

OБЛАСТ (4) : МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Основни
ниво
Напредни
ниво

Основни
ниво
Напредни
ниво

Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за један инструмент песме коју зна. Ученик
може да ствара мелодију од понуђених мотива, комбиновањем.
Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна и може да
је запише и одсвира.
Ученик може да осмисли мању музичку целину (музичку реченицу, период, облике песме),
може да је запише и одсвира. Ученик може активно да учествује у импровизовању и
компоновању мање музичке целине са наставником.
Ученик може да направи инструмент од предмета из свог окружења (из групе: ударачких,
трзалачких, дувачких, гудачких).
Ученик може да направи/нацрта модел задатог инструмента (из свих инструменталних
група).

Основе
музичке
писмености

Музички
инструменти

Основни
ниво

Напредни
ниво

Основни
ниво

Напредни
ниво
Основни
ниво

Напредни
ниво

Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати
историјско-стилски период.
Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати драмски
оквир (филмска сцена, религиозни текст и слично)
Ученик уме да импровизује (певањем/свирањем) одређену мелодију у духу популарне
музике.
Ученик може да осмисли музичку игру на основу песме различитих жанрова.
Ученик може да компонује одговарајућу мелодију на дати текст духовне тематике,
одређени ритмички модел или мелодију у духу џез и популарне музике и осмисли
одговарајућу музику за дату филмску сцену.
Ученик може да одређену мелодију из репертоара класичне музике варира
(певањем/свирањем) у духу: националне, џез, популарне музике.
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) дела музичко-сценске и
концертне музике за задати историјско-стилски период.
Ученик може да одабере адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену.
Ученик може да осмисли адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену.
Ученик може активно да учествује у осмишљавању уметничког догађаја синкретичког
садржаја (музика, драма, визуелна уметност, књижевност).
Ученик може да одабере (од понуђених) адекватан пример аутентичне народне музике за
задати мотив из народног живота.
Ученик може да направи (и нацрта) модел народног инструмента по избору од понуђених
предмета из окружења.
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) за одговарајуће задате
догађаје из народног живота (календарски/некалендарски обичаји, географске области и
тд.).
Ученик може да компонује музику у духу српске народне музике (игре, календарска и
некалендарска традиција, и сл.)
Ученик може да импровизује (глас/инструмент) одређену народну мелодију у духу
оригиналног начина извођења.

Музички
жанрови

Епохе;
Музичко-сценска и
концертна
музика

Народна музика

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ЧУВАРЕ ПРИРОДЕ

~ 680 ~

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - ПРЕДМЕТ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
V разред

Предмет: Чувари природе
Разред: пети
Фонд: 36 часова
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из
области заштите животне средине,усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање
образовања о квалитету живота.Циљ се остварује кроз низ међупредметних корелација
Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици:
-развијају образовање за заштиту животне средине;
-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са одрживим развојем;
-развијају здрав однос према себи и другима;
-умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота;
-примењују рационално коришћење природних ресурса;
-препознају изворе загађивања и уочавају последице;
-стичу способност за уочавање,формулисање,анализирање,и решавање проблема;
-развијају радозналост,активно учествовање и одговорност;
-поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине,природе и
биодиверзитета;
Глобални/тематски план

Р.Б.

Наставна тема

Обрада

Понављ.

Вежбе

Провера

УКУПНО

I

I Положај и улога
човека у природи

4

2

9

15

II

II Природна богатства
(ресурси) и одрживо
коришћење
III Извори и
последице
загађивања животне
средине
IV Биодиверзитетбиолошка
разноврсност
УКУПНО:

4

1

1

6

5

1

5

11

2

1

1

4

15

5

16

36

III

IV

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма изборног предмета чувари природе имају тенденцију појачаног развијања
знања у односу на први циклус,програмски континуитет и даљу развојну концепцију заштите
животне средине и одрживог развоја.
Наведени садржаји програма поред основног теоријског приступа поседују и активан приступ који
је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката.Овако

конципиран програм даје велике могућности наставницима и ученицима да га на креативан начин
реализују сходно условима,могућностима и времену.
Улога наставника је да уз примену различитих метода рада подстичу и усмеравају интересовање и
креативност ученика у покушају да самостално објасне узроке и последице човековиг дејства на
животну средину.
Оперативна разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који сами креирају
време,место извођења и број часова за одређене теме.

НАСТАВНА ТЕМА

I Положај и улога човека у
природи
-основни појмови у екологији
-одрживи развој
- акције у заштити и очувању
животне средине
- квалитетан и здрав стил живота

II Природна богатства (ресурси) и
одрживо коришћење
-обновљиви и необновљиви
природни ресурси
- одрживо коришћење природних
ресурса
III Извори и последице загађивања
животне средине
- појам,извори и врсте загађивања
- глобалне промене и глобалне
последице
- смањење загађења од
отпада.,рециклажа

IV Биодиверзитет-биолошка
разноврсност
-биодиверзитет
-нестајање врста и заштита

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-фронтални
-индивидуални
- групни
- рад у пару
-практичан рад
-ПП презентације
-примена знања
-посета стручним
предавњима
-фронтални
-индивидуални
- групни
- рад у пару
-практичан рад
-ПП презентације
-примена знања
-посета локалним
институцијама
-фронтални
-индивидуални
- групни
- рад у пару
-практичан рад
-ПП презентације
-примена знања
-радионице
-фронтални
-индивидуални
- групни
- рад у пару
-практичан рад
-ПП презентације
-примена знања
-израда паноа

АКТИВНОСТИ
Ученици
посматрају,
бележе,
анализирају,
дискутују,
закључују ,
прикупљају
податке, обрађују
их, сортирају,
праве
презентацију,
изводе огледе,
организују акцију
наставнициорганизују,
инфромишу,
усмеравају, прате,
предлажу,
процењују

КОРЕЛАЦИЈА СА
ПРЕДМЕТИМА
биологија,
географија,
физичко и
здравствено
васпитање,технич
ко и
ннформ.образова
ње,ликовна
култура

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - ПРЕДМЕТ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
VI разред

Предмет: Чувари природе
Разред: шести
Фонд: 36 часова
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање пожељног понашања у складу са
принципима одрживости,етичности и права будућих генерација на очувану животну
средину,природу и биодиверзитет. Циљ се остварује кроз низ међупредметних корелација. Задаци
наставе предмета чувари природе су да ученици:
-примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине,
-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са одрживим развојем,
-знају да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живота,
-примењују рационално коришћење природних ресурса,
-препознају изворе загађивања и уочавају последице,
-развијају способност за уочавање,формулисање,анализирање и решавање проблема,
-поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност,
-поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости животне средине,природе и
биодиверзитета.
Тематски/ глобални план
Р.Б.

Наставна тема

Обрада

Понављ.

Вежбе

Провера

УКУПНО

I

Одрживост,животна
средина и утицај човека
Одговоран однос према
одрживостинживотне
средине
Одговоран однос према
здрављу
Одговоран однос према
животињама
Одговоран однос према
разноврсности живог
света
УКУПНО:

2

/

1

/

3

2

/

7

/

9

2

/

6

/

8

1

/

4

/

5

2

/

9

/

11

II
III
IV
V

9

27

36

Н ач ин ост варивања програма
Наведени садржаји програма изборног предмета Чувари природе,поред основног теоријског
приступа,поседују и активан приступ који је усмерен ка практичној реализацији заштите животне
средине ван учионице,акцијама и изради малих пројеката.
Интересовања ученика се усмеравају у покушају да самостално организују активности и реализују
пројекте чувара природе.

НАСТАВНА ТЕМА
I Одрживост, животна средина и
утицај човека
-повезаност живог света
-утицај човека на одрживост
животне средине

II Одговоран однос према
одрживости животне средине
-глобалне промене у животној
средини и њихове последице
-загађивање и заштита од
загађивања
-комунална хигијена
-рециклажа
III Одговоран однос према
здрављу
-очување здравља
-исхрана
-здреавствена култура

IV Одговоран однос према
животињама
-права животиња
-кућни љубимци
-игроженост животиња
-брига о животињама
V Одговоран однос према
разноврсности живог света
-заштићене биљке и животиње
Србије
-посета резервату природе
-обележавање Дана планете и
Светског дана заштите животне
средине

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-фронтални
-групни
-ПП презентације
-провера и
примена знања
-истраживачки рад
-фронтални
-групни
-практичан рад
-ПП презентације
-демонстрација
графиком или
шемом
-провера и
примена знања
-радионице
-израда паноа
-фронтални
-групни
-практичан рад
-ПП презентације
-демонстрација
-провера и
примена знања
-стручна
предавања и
трибине
-фронтални
-групни
-ПП презентације
-анкете
-радионице
-посета
институцијама
-фронтални
-групни
-практичан рад
-ПП презентације
-демонстрација
-провера и
примена знања
-израда паноа
-посета
заштићеним
природним
добрима

АКТИВНОСТИ

КОРЕЛАЦИЈА СА
ПРЕДМЕТИМА

Ученици посматрају,
бележе, анализирају,
дискутују, закључују ,
прикупљају податке,
обрађују их,
сортирају,

биологија,
географија,ликовна
култура, информ.и
техничко
образовање,
физичко и
здравствено
васпитање

праве презентацију,
изводе огледе,
организују акцију
наставнициорганизују,
инфромишу,
усмеравају, прате,
предлажу, процењују

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ДОМАЋИНСТВО

~ 685 ~

Предмет: ДОМАЋИНСТВО
Разред: седми
Фонд: 36 часова
Циљ: наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у
формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде
претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним активностима у
свакодневном животу. Циљ се реализује кроз низ међупредметних корелација.
Задаци наставе домаћинства јесу:
стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства буду у пуној мери
реализовани
развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у
породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика
стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање
способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања савремене
породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране
развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и
околине
развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и
материјала у домаћинству
развијање знања о компонентама правилне исхране
развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству,
нових информационих и комуникационих технологија
развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и
спремности да се сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и стандарда квалитета
живљења
развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe
квалитета живота
развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других,
способности изношења става и формулисања аргумената за изнети став
развијање свести о сопственим знањима и способностима
Глобални план:

Р.Б.

Наставна тема

обрада

понављање

вежбе

провера

укупно

1.

Савремено
домаћинство и
породица

2

1

1

1

5

2.

Култура становања

5

1

5

1

12

3.

Култура одевања

5

1

7

1

14

4.

Култура понашања

2

1

1

1

5

НАСТАВНА ТЕМА /
садржаји

ОПОРАТИВНИ ЗАДАЦИ
ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА СА
ПРЕДМЕТИМА

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. Савремено
домаћинство и
породица
- организација
домаћинства
- односи у породици
- услови за
формирање
- фазе развоја
- усклађивање
2. Култура становања
- архитектура
- грађевинарство
- дизајн
- занати
- примењена
уметност
- функционалне
целине стана
- технички апарати у
домаћинству
- уређење стана и
куће
- уређење школе и
околине
- прикупљање и
одлагање отпада у
домаћинству
3. Култура одевања
- улога одеће и
обуће
- материјали за
израду одеће и обуће
- одржавање одеће
- сезонско одлагање
- тумачење
декларација на
етикетама
- понашање
природних и
вештачких материјала
- уклањање мрља

Стицање знања о
домаћинству,породици,
односу породице и
друштва, и о потребама
савремене породице

Биологија,
хемија,
техничко и
информатичко
образовање,
географија,
ликовно

- дебата
- рад у пару
- групни рад
-израда анкете
и анализа

Стицање знања о
уређењу стамбеног
простора, хигијенско
одржавање стана,
примена трхничких
уређаја у стану, заштита
животне околине.
Оспособљавање
ученика за културу
становања.

Стицање знања о
култури савременог
одевања одеће, обуће,
својства материјала.
Оспособљавање
ученика за савремено и
културно одевање и
одржавање обуће и
одеће и њихово
правилно коришћење

- примена ИКТ у
настави
- дебата
- самостални
ученички
радови
- групни рад
-посета
стручном
предавању и
одговарајућим
институцијама
-креативне
реадионице
-израда паноа
-прелиставање
часописа о
ентеријерима
- примена ИКТ у
настави
- дебата
- истраживачки
рад
-креативне
радионице
-ППТ
презентације
-пројектна
настава

Начин провере
остварености
исхода
-формативно
свакодневно
оцењивање
-усмено одговарање
-писмена повера
-активност на часу
-израда домаћих
задатака
-вежбање
-практични радови
-ППТ презентација

4. Култура понашања
- изражавање,
информисање и
комуникација
- планирање буџета
- примена ИКТ при
куповини и путовању

Оспособљавање
ученика за
изражавање
информисање и
коришћење
савремених средстава
за комуникацију,
куповину, путовање.

- примена ИКТ у
настави
- дебата
- истраживачки
рад

Предмет: ДОМАЋИНСТВО
Разред: осми
Фонд: 34часова
Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања интегришу,
функционализују и унапреде претходна знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези са
важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе
различитих материјала. . Циљ се реализује кроз низ међупредметних корелација
Задаци наставе домаћинства јесу:
- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање
способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања
савремене породице и домаћинства, исхране, културе становања и одевања;
- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и
околине;
- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и
материјала у домаћинству;
- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству,
нових информационих и комуникационих технологија;
- развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деовањем доприноси очувању здраве
околине, стандарда и квалитета живљења;
- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивање
квалитета живота;
- развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања
мишљења других, подстицање способности толеранције, изношења става и формулисања аргумената
за изнети став;
- развијање свести о сопственим знањима и способностима.
Глобални план:
Р.Б.

Наставна тема

обрада

понављање

вежбе

провера

укупно

1.

Средства за одржавање
личне хигијене и
хигијене стана

8

3

5

1

17

2.

Исхрана човека

7

2

7

1

17

НАСТАВНА ТЕМА

1. Лична хигијена
- средства за
личну хигијену
- козметика
- кућна апотека
- одржавање
стана
- уклањање
мрља и заштита
материјала
- бојење и
лакирање дрвета
- отпадни
материјали у
домаћинству

2. Исхрана човека
- јеловник,
састављање
- састојци хране
и потребе
- навике у
исхрани –
истраживање
- последице
неправилне
исхране
- органска и ГМО
храна
- апарати за
обраду хране
- загађивање
хране и мере
заштите
- припрема
салата, сокова и
млечних напитака
- аранжирање
хране, стола и
послуживање
- култура исхране
и понашање за
трпезом

ОПОРАТИВНИ ЗАДАЦИ
ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА
СА
ПРЕДМЕТИМ
А
Стицање знања о
Биологија,
коришћењу воде у
хемија,
домаћинству, о хемијској техничко и
и микробиолошкој
информатичк
исправности воде,
о
разликама између
образовање,
техничке и пијаће воде,
географија,
као и тврде и меке.
ликовно
Познавање опасности
загађења животне
средине и предлаже
како да се спрече штетне
последице загађења.
Развијање еколошке
свести, као и свести о
сопственим знањима и
умењима
Стицање знања о значају
правилне исхране и да
се исхраном уноси шест
главних врста супстанци
битних за
функционисање људског
организма, као и њихову
заступљеност.
Препознавање еколошки
и генетски
модификоване хране.
Стиче знања о припреми
и чувању намирница (
конзервисању),
планирању дневних
оброка и састављању
јеловника. Формирање
практичних знања и
вештина за
послуживање хране,
културних навика
приликом узимања
хране, као и неговање
културе исране и живота
уопште

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Начин провере
остварености исхода

- примена ИКТ у
настави
- истраживачки
рад
- дебата
- самостални
ученички радови
- вршњачка
едукација
- тематски дан
- групни рад
- рад у пару
-израда паноа
-стручна
предавања

-формативно
свакодневно
оцењивање
-усмено одговарање
-писмена повера
-активност на часу
-израда домаћих
задатака
-вежбање
-практични радови
-ППТ презентација

- истраживачки
рад
- дебата
- примена ИКТ у
настави
- самостални
ученички радови
- вршњачка
едукација
- фестивал науке
- групни рад
- рад у пару
- тематска
недеља
- стручна
предавања
-кулинарске
радионице

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

~ 690 ~

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ПЕТИ РАЗРЕД
Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик
изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан
својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно
делује у заједници уважавајући демократске вредности.
Фонд: 36 часова, 1 час недељно
Тематски/глобални план:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
УКУПНО

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЉУДСКА ПРАВА
Права детета

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

ТЕМЕ /садржаји

Број часова

ЉУДСКА ПРАВА Права детета
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО Школа као заједница
ПРОЦЕСИ У СВРЕМЕНОМ СВЕТУ Права детета
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:
- разликује жеље од потреба и наведе
примере везе између потреба и људских
права;
- препозна своје потребе, као и потребе
других и да их уважава;
- штити своја права на начин који не
угрожава друге и њихова права;
- учествује у доношењу правила рада
групе и поштује их;
- наводи примере и показатеље
остварености и кршења дечијих права;
- наводи чиниоце који утичу на
остварење дечијих права;
- поштује права и потребе ученика који
су у инклузији у његовом
одељењу/школи;
- препозна ситуације кршења својих
права и права других;
- идентификује кршење људских права
на примеру неког историјског догађаја;
- поштује правила одељенске заједнице
и правила на нивоу школе;
- поступа у складу са моралним
вредностима грађанског друштва;
- искаже свој став о значају правила у
функционисању заједнице;
- понаша се у складу са правилима и
дужностима у школи;
- наводи начине демократског

8
8
10
10
36

САДРЖАЈИ

Потребе и права
Потребе и жеље.
Потребе и права.
Права и правила у учионици.
Правила рада у учионици,
доношење групних правила.
Права детета у документима о
заштити права
Посебност права детета и
људска права.
Конвенција о правима детета.
Врсте права.
Показатељи остварености и
кршења дечијих права.
Конвенција о правима детета
у документима која се односе
на школу.

Права и функционисање
заједнице
Моје заједнице.
Школа као заједница.
Одлучивање у учионици и
школи.
Гласање и консензус као
демократски начини
одлучивања

Школа као заједница одлучивања;
- препозна одговорност одраслих у
заштити права деце;
- објасни улогу појединца и група у
заштити дечијих права;
- реално процени сопствену одговорност
у ситуацији кршења нечијих права и зна
коме да се обрати за помоћ;

ПРОЦЕСИ У
СВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Права детета

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

- препозна и анализира сличности и
разлике између ученика у групи;
- прихвата друге ученике и уважава
њихову различитост;
- проналази примере моралних
поступака у књижевним делима које
чита, у медијима и у свакодневном
животу;
- наводи примере из свакодневног
живота предрасуда, стереотипа,
дискриминације, нетолеранције по
различитим основама;
- проналази примере нетолеранције и
дискриминације у књижевним делима
која чита;
- у медијима проналази примере
предрасуда, стереотипа,
дискриминације, нетолеранције по
различитим основама и критички их
анализира;
- препозна и објасни врсте насиља;
- прави разлику између безбедног и
небезбедног понашања на друштвеним
мрежама;
- заштити од дигиталног насиља;
- анализира сукоб из различитих углова
(препознаје потребе учесника сукоба) и
налази конструктивна решења
прихватљива за све стране у сукобу;
- аргументује предности конструктивног
начина решавања сукоба;
- препознаје примере грађанског
активизма у својој школи и исказује
позитиван став према томе;
- идентификује проблеме у својој школи;
- прикупља податке о проблему
користећи различите изворе и технике;
- осмишљава акције, процењује њихову
изводљивост и предвиђа могуће ефекте;
- активно учествује у тиму, поштујући
правила тимског рада (у групној
дискусији показује вештину активног

Одговорности и обавезе у
заједници
Одговорност деце.
Одговорности одраслих
(родитеља, наставника).
Кршење и заштита права
Шта могу и коме да се
обратим у ситуацијама
насиља.
Наши идентитети
Наше сличности и разлике
(раса, пол, национална
припадност, друштвено
порекло, вероисповест,
политичка или друга уверења,
имовно стање, култура, језик,
старост и инвалидитет).
Стереотипи и предрасуде.
Дискриминација.
Толеранција.
Сукоби и насиље
Сукоби и начини решавања
сукоба.
Предности конструктивног
решавања сукоба.
Врсте насиља: физичко,
активно и пасивно,
емоционално, социјално,
сексуално, дигитално.
Реаговање на насиље.
Начини заштите од насиља

Планирање и извођење акција
у школи у корист права детета
Учешће ученика у школи.
Избор проблема.
Тражење решења проблема.
Израда плана акције.
Анализа могућих ефеката
акције.
Планирање и извођење акције.
Завршна анализа акције и
вредновање ефеката.

слушања, износи свој став заснован на
аргументима, комуницира на
неугрожавајући начин);

Област/тема

ЉУДСКА ПРАВА
Права детета

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
Школа као заједница

ПРОЦЕСИ У СВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Права детета

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ

Приказ и анализа групних
радова.

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по
областима)
- увођење ученика у наставни предмет и упознавање са
значајем грађанског васпитања;
- упознавање ученика са садржајем наставног програма и
давање јасних упутстава за рад;
- повезивање постојећег знања са новим;
- упознавање са Конвенцијом о правима детета у
документима која се односе на школу;
- препознавање својих права и права других, као и
идентификација кршења истих;
- дефинисање правила одељенске заједнице и правила
школе;
- примена различитих интерактивних облика рада, као и
одабир и коришћење одговарајућих метода и техника рада;
- разумевање значаја правила у функционисању заједнице;
- осмишљавање и реализација различитих активности:
радионица, симулација, играња улога, студија случаја,
дебата, дискусија, пројеката, истраживања, промоција, ...
- симулација примера из свакодневног живота: предрасуде,
стереотипи, дискриминација и нетолеранција по различитим
основама;
- коришћење филмова, интернета, као и разговор о говору
мржње, нетолеранцији и дигиталном насиљу;
- развој конструктивног решавања сукоба;
- идентификација примера грађанског активизма у школи и
неговање позитивног става према томе;
- прикупљање података о проблему на основу различитих
извора и техника;
- реализација одабраних акција, као и њихова анализа;
- неговање тимског рада;
- вредновање ефеката спроведених акција у школи.

У реализацији наставе развијају се међупредметне компетенције, а посебно општа
компетенција предмета - активан однос у заједници уз уважавање и поштовање права сваког
појединца
Активности у реализацији програма: сви часови се реализују у радионичарском раду, где
сваки појединац учествује износећи своје ставове, мишљења, предлоге и идеје, дискутује,
учествује у избору идеја за реализацију; ученици раде тимски, у групним активностима,
учествују у дебатама, презентују рад

VI РАЗРЕД
Сврха програма:
Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово
оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и интереса, развијање
сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и
уважавање њихових потреба и интереса.
Циљ и задаци предмета:
Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог
разреда основне школе. Програм пружа ученицима могућност за активно учешће у животу
локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима
кроз практично деловање.
Задаци:
У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то:
-подстицање и осопособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице
-разумевање функционисања нивоа и органа власти
-упзнавање мера власти
-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање,
аргументовање ставова и изражавање сопственог мишљења
-обучавање ученика за тимски начин рада
-развијање способности критичког просуђивања и одговорност одлучивања и деловања
Фонд и садржаји: Циљ и задаци у овом предмету реализоваће се кроз 1 час недељно, односно
36 часова у току године.
Тематски/глобални план:
Редни
број
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКУПНО

ТЕМЕ /садржаји

Број часова

Упознавање са основним елементима програма
Уочавање проблема у заједници
Избор проблема
Сакупљање података о изабраном проблему
Израда студије
Јавна презентација студије
Осврт на научено

6
4
1
8
12
1
4
36

Активности у реализацији програма, начин и поступак остваривања, циљеви и задаци:

Садржаји
програма

I Упознавање са
основним
елементима
програма

Број часова

Активности у
овразовноваспитном раду

Начин и поступак
остваривања
програма

Циљеви и задаци
садржаја
програма

6

-сви часови
реализују се кроз
радионице
-размена на
нивоу велике
групе

-разговор
-дијалог
-искуствено
учење
-индивидуални
рад

-подстицање и
оспособљавање
ученика за
активно учешће у
животу локалне
заједнице

-групни рад

II Уочавање
проблема у
заједници

III Избор
проблема

IV Сакупљање
података о
изабраном
проблему

V Израда студије

VI Јавна
презентација
студије

4

1

8

12

1

-тимски рад –
неколико
истраживачких
тимова

-размена на
нивоу велике
групе

-методе
партиципације и
интеракције
-истраживачке
методе

-разумевање
функционисања
нивоа и органа
власти
-упознавање
права и
одговорности
грађана на нивоу
заједнице
-обучавање
ученика за
тимски начин
рада

-методе
партиципације и
интеракције
-истраживачке
методе
-интерактивне
методе

-обучавање
ученика за
тимски начин
рада

-тимски рад –
неколико
истраживачких
тимова

-методе
партиципације и
интеракције
-истраживачке
методе

-тимски рад –
неколико
истраживачких
тимова
-индивидуални
рад

-методе
партиципације и
интеракције
-истраживачке
методе
-интерактивне
методе
-стваралачке
методе

-тимски рад
-интерактивна
размена

-методе
партиципације и
интеракције
-истраживачке
методе
-интерактивне
методе-методу
симулације и
играње улоге
-стваралачке

-подстицање и
оспособљавање
ученика за
активно учешће у
животу локалне
заједнице
-обучавање
ученика за
тимски начин
рада
-развијање
способности
критичког
просуђивања и
одговорног
одлучивања и
деловања
-развијање
способности
критичког
просуђивања и
одговорног
одлучивања и
деловања

методе

VII Осврт на
научено

4

-рад кроз
радионице

-разговор и
размена на нивоу
групе

-развијање
способности
критичког
просуђивања и
одговорног
одлучивања и
деловања

VII РАЗРЕД
Сврха програма:
Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово
оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и интереса, развијање
сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и
уважавање њихових потреба и интереса. Програм је израђен у складу са Просветним
гласником бр.7, од 6. августа 2007. године.
Циљ и задаци предмета:
Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика
седмог разреда основне школе. Програм пружа ученицима могућност за активно учешће у
животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и
вредностима кроз практично деловање.
Задаци:
У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то:
-разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт
-схватање историјског развоја гражанских права и слобода
-раумевање места и улоге детета као гражанина у друштву
-разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерског рада и волонтерских акција
-подстицање ученика на самостално покретање акција и ангажовање у акцијама
покренутим у школи и локалној заједници
-разумевање неопходности постојања влати и уређених правила у друштву за све
грађане
-упознавање са концептом ограничене власти
-разумевање функционисања нивоа и органа власти
-упознавање мера власти
-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице
-упознавање са институцијом Ђачког парламента
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање,
аргументовање ставова и изражавање сопственог мишљења
-обучавање ученика за тимски начин рада
-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања
Фонд и садржаји: Циљ и задаци у овом предмету реализоваће се кроз 1 чац недељно,
односно 36 часова у току године. У табели се даје преглед садржаја:

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО

ТЕМЕ /садржаји

Број часова

Увод
Грађанин
Држава и власт
Ђачки парламент и иницијатива
Завршни део

1+1
19
7
5
3
36

Активности у реализацији програма, начин и поступак остваривања, циљеви и задаци:

Садржаји
програма

I Увод

II Грађанин

III Држава и
власт

Број часова

Активности у
образовно-васпитном
раду

1+1

-сви часови реализују
се кроз радионице

19

-сви часови реализују
се кроз радионице
-тимски рад
-израда паноа
-рамена на нивоу
велике групе
-рад у малим групама

7

-сви часови реализују
се кроз радионице
-рад у малим групама

Начин и поступак
остваривања
програма

Циљеви и
задаци садржаја
програма

-упознавање са
-разговор
циљевима,
-дијалог
задацима,
-искуствено учење
садржајем и
начином рада
-разумевање
значења
кључних појмова
који се односе
на грађанина,
државу и власт
-упознавање
права и
одговорности
-разговор
грађана на
-дијалог
нивоу заједнице
-истраживачке
-разумевање
методе
волонтерског
-искуствено учење
покрета и
значаја
волонтерског
рада и
волонтерских
акција
-активбо учешће
ученика у
волонтерском
раду
-разговор
-дијалог
-искуствено учење

-утицај медија у
савременом
друштву

IV Ђачки
парламент и
иницијатива

V Завршни део

5

3

-информицање
-рад на текстовима
-прилози са
интернета

-самопроцена
-разговор

-тимски рад
-симулација
-дијалог

-развијање
способности
критичког
просуђивања и
одговорног
одлучивања и
деловања

-тимски рад
-симулација
-дијалог

-развијање
способности
критичког
просуђивања и
одговорног
одлучивања и
деловања

VIII РАЗРЕД
Сврха програма:
Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово
оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и интереса, развијање
сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и
уважавање њихових потреба и интереса.
Циљ и задаци предмета:
Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог
разреда основне школе. Програм пружа ученицима могућност за активно учешће у животу
локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима
кроз практично деловање.
Задаци:
У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то:
-подстицање и осопособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице
-разумевање функционисања нивоа и органа власти
-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање
ставова и изражавање сопственог мишљења
-обучавање ученика за тимски начин рада
-развијање способности критичког просуђивања и одговорност одлучивања и деловања
-оспособљавање за покретање и реализацију акција у локалној заједници, којима се остварују
дечја права
Фонд и садржаји: Циљ и задаци у овом предмету реализоваће се кроз 1 чац недељно,
односно 34 часова у току године. У табели се даје преглед садржаја:

Редни
број
1.
2.
3.
4.
УКУПНО

ТЕМЕ /садржаји

Број часова

Увод
Деца у савременом свету
Медији у савременом друштву
Завршни део

1+1
5+1+8+2+2
2+4+5
5
34

Активности у реализацији програма, начин и поступак остваривања, циљеви и задаци:

Садржаји
програма

I Увод

Број часова

1+1

II Деца у
савременом
свету

5+1+8+2+2

III Медији у
савременом
друштву

2+4+5

IV Завршни део

3

Активности у
образовно-васпитном
раду

-сви часови реализују
се кроз радионице

-сви часови реализују
се кроз радионице
-тимски рад
-израда паноа
-рад у малим групама

-информисање

-самопроцена
-разговор

Начин и поступак
остваривања
програма

Циљеви и
задаци садржаја
програма

-разговор
-дијалог
-искуствено учење

-упознавање са
циљевима,
задацима,
садржајем и
начином рада

-разговор
-дијалог
-истраживачке
методе
-искуствено учење

-упознавање
права и
одговорности
детета на нивоу
заједнице
-права детета
декларација

-разговор

-утицај медија у
савременом
друштву

-тимски рад
-симулација
-дијалог

-развијање
способности
критичког
просуђивања и
одговорног
одлучивања и
деловања

Корелација- настава грађанског васпитања у свим разредима повезиваће се са саджајаима
следећих предмета: српски језик, географија, историја, инфроматика и рачунарство, ликовна
култура, као и са другим предметима у зависности од тема које се обрађују
Праћење остваривања програма: наставник, као координатор, прати учешће и ангажовање
ученика у свим активностима, води евиденцију, процењује реазултате; ученици активно
учествују у процени реализације наставе, раду других ученика и сопственом раду.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ

~ 700 ~

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Пети

ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa
програма и
начинa рада

II - РЕЛИГИЈА И
КУЛТУРА
СТАРОГ СВЕТА
2. Религија и
култура старог
света
3. Човек тражи
Бога

ЦИЉ
• Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;
• Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном
школовању.
• Упознати ученике са
основним елементима
религије и културе
старог века.
• Упознати ученике са
паганским митовима и
легендама о вечном
животу.
• Припремити ученике за
сусрет са Откровењем
Истинитог Бога.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 5. разреда
основне школе;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

• моћи да уочи какво је његово
• Прелиминарна
предзнање из градива Православног
систематизација
катихизиса обрађеног у претходном
циклусу школовања.

• моћи да именује неке
политеистичке религије.

• Религија и култура
старог света

• моћи да наведе неке од
карактеристика политеистичких
религија и културе старог века

• Човекова жеђ за
Богом и вечним
животом
• Митови и легенде

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

III - ОТКРИВЕЊЕ СВЕТ БИБЛИЈЕ
4. Божје
Откровење
5. Свето Писмо
(настанак, подела)

• Развити код ученика
свест о Богу као
личности која се открива
човеку
• Упознати ученике са
појмовима Светог
Предања и Светог Писма
• Објаснити ученицима
узрок и начин настанка
Библије

• моћи да уочи да се Бог откривао
изабраним људима, за разлику од
паганских божанстава;
• моћи да објасни да је рођење
Христово догађај који дели
историју на стару и нову еру;

• Божије Откровење
• Свето Писмо
(настанак, подела)

6. Стварање света
7. Стварање човека
8. Прародитељски
грех
9. Човек изван
рајског врта

• Пружити ученицима
знање да Бог из љубави
ствара свет да би му дао
вечно постојање;

• моћи да разликује Стари и Нови
Завет

• Оспособити ученике за
разумевање посебности
улоге човека у свету, као
споне између Бога и
света.
• Објаснити ученицима
повест о првородном
греху и његовим
последицама;

• моћи да преприча библијску причу
о постању и доживи је као дело
љубави Божије
• моћи да увиди да је Бог поред
видљивог света створио и анђеле
• моћи да преприча библијску
приповест о стварању човека и
уочи да је човек сличан Богу јер је
слободан
• бити подстакнут на развијање
осећаја личне одговорности према
природи;

• моћи да наведе неке од последица
• Указати ученицима на
првородног греха по човека и
начин на који се Бог
читаву створену природу;
стара о свету и човеку од
Адама до Ноја;
• моћи да преприча неку од
библијских прича до Аврама;
• Пробудити у ученицима
осећај одговорности за
• моћи да повеже причу о Нојевој
свет који их окружује.
барци са Црквом

Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (35 часова)
• практична настава (1 час)
Мест о р еали заци је н аст аве

• моћи да наведе неке од библијских
књига, њихове ауторе и оквирно
време настанка

• бити подстакнут да се односи
према Библији као светој књизи;
IV - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА

В р ст е н аст аве

• Шестоднев
• Стварање човека
„по икони и
подобију“

•

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

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

Ди д акти чк о мет оди чка уп ут ст
ва за
р еали заци ју наст аве
•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.

•

Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.

• Прародитељски
грех
• Човек изван
рајског врта (Каин
и Авељ, Ноје,
Вавилонска кула)

• бити подстакнут на послушност као
израз љубави према Богу;
VСТАРОЗАВЕТНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА

• Упознати ученике са
старозаветним
личностима и
догађајима

10. Аврам и Божји
позив

• Указати ученицима на
везу између
старозаветних личности
и Христа

11. Исак и његови
синови
12. Праведни
Јосиф
13. Мојсије
14. Пасха

• Указати ученицима на
повезаност Пасхе и
Христа
• Указати ученицима на
етичку вредност
старозаветних списа

• моћи да наведе неке од најважнијих
старозаветних личности и догађаја

• Аврам и Божији
позив

• моћи да уочи везу старозаветних
праотаца и патријараха са Христом

• Исак и његови
синови

• моћи да исприча да јеврејски народ
прославља Пасху као успомену на
излазак из Египта

• Праведни Јосиф

• моћи да извуче моралну поуку из
библијских приповести

15. На гори Синају
16. Десет Божјх
заповести

• Пружити ученицима
основно знање о томе да
17.Закон Божји као
се кроз заповести Божје
педагог за Христа
остварује заједница
између Бога и људи;

•

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

•

У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.

•

Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

• Пасха

• моћи да препозна старозаветне
личности и догађаје у православној
иконографији.

• Пружити ученицима
знање о старозаветним
мотивима у
иконографији.
• Објаснити ученицима
околности у којима је
Бог дао Закон преко
Мојсија;

Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.

• Мојсије

• Развијање свести
ученика о старању
Божјем за свет кроз
библијску историју;

VI - ЗАКОН
БОЖЈИ

•

• моћи да преприча библијски опис
давања Десет Божијих заповести
Мојсију;

• Добијање Божијих
заповести на гори
Синају

• моћи да наведе и протумачи на
основном нивоу Десет Божјих
заповести;

• Садржај Десет
Божјих заповести

• моћи да разуме да је од односа
према Заповестима зависила и
припадност Божијем народу;

• Смисао Декалога
као припреме за
Христа

VII МЕСИЈАНСКА
НАДА
18. „Земља меда и
млекаˮ
19. Цар Давид
20. Соломон и
јерусалимски храм
21. Псалми
Давидови

• Пружити ученицима
основ за разумевање да
су Десет Божјих
заповести водич и
припрема за Христове
заповести љубави

• бити подстакнут да примени
вредности Декалога у свом
свакодневном животу.

• Упознати ученике са
појмом „обећане земље“
и њеним значајем за
„изабрани народ
Божији“

• моћи да препозна на слици Ковчег
Завета и Скинију и да у једној
реченици каже шта је мана

• Објаснити ученицима
значај старозаветне
Скиније и Храма
• Указати ученицима на
улогу старозаветних
царева и пророка

22. Старозаветни
пророци

• Указати ученицима на
лепоту Давидових
псалама

23. Месијанска
нада

• Објаснити ученицима
појам Месије
• Предочити ученицима
специфичности
библијског текста и
омогућити им да доживе
његову сликовитост

• моћи да именује најважније
личности јеврејског народа у
Обећаној земљи
• моћи да уочи да је Светиња над
светињама посебно место Божијег
присуства
• знати да је цар Давид испевао
Псалме у славу Божију
• моћи да наведе неке од
старозаветних пророка
• моћи да уочи да су старозаветни
пророци најављивали долазак
Месије
• увидети значај покајања и молитве
као „жртве угодне Богу“ на основу
одељака поучних и пророчких
књига

Е валуац и ја наст аве
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:
• Насељавање
Обећане земље
(Исус Навин,
Самсон...)
• Цар Давид
• Соломон и
јерусалимски храм
• Псалми Давидови
• Старозаветни
пророци
• Месијанска нада

•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:
•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

Ок ви рн и бр ој часова п о т
емама
Увод – 1
Религија и култура старог света – 3
Откривење – Свет Библије – 4
Стварање света и човека – 7
Старозаветна историја спасења – 7
Закон Божији – 4
Месијанска нада – 8
Евалуација 1+1

KOPEJIAQIIJA C ,[I;PYriiM IIPE,[I;METIIMA I MO,[l;YJIIIMA:
I. CprrcKHje3HK H KlhH)!(eBHOCT
2. liCTOpHja
3. feorpaqmja

4. EHonomja
5. JlHKOBHa KYJITypa
6. MY3HqKa KYJITypa
7. fpaljaHCKO BaCIIHTalbe

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Шести

ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада

ЦИЉ
• Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;
• Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном
разреду школовања.

II - ПРИПРЕМА
СВЕТА ЗА
ДОЛАЗАК СИНА
БОЖЈЕГ
2. Историјске
околности пред
долазак Христов
3.Јеврејско
ишчекивање
Месије
4. Свети Јован
Претеча

• Упознати ученике са
културно-историјским
приликама у Палестини
пред Христово рођење;
• Указати ученицима на
старозаветна пророштва
везана за долазак
Спаситеља – Месије;
• Објаснити ученицима
улогу и значај Светог
Јована Претече;
• Развити свест код
ученика о значају
покајања и врлинског
живота;

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 6. разреда
основне школе;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

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

• моћи да каже да су Јевреји пред
долазак Месије били под Римском
окупацијом и да су међу њима
постојале поделе
• моћи да препозна да су Јевреји
очекивали Месију на основу
старозаветних пророштава
• моћи да преприча живот Светог
Јована Претече и Крститеља
Господњег и каже да је он
припремао народ за долазак Христа
• моћи да доживи врлински живот и
покајање као припрему за сусрет са
Христом;

• Историјске
околности пред
долазак Христов

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.

• Старозаветна
пророштва о
доласку Месије

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.

• Свети Јован
Претеча

В р ст е н аст аве
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (35 часова)
• практична настава (1 час)

III - УВОД У
НОВИ ЗАВЕТ

• Упознати ученике са
настанком новозаветних
књига;

• моћи да закључи да је доласком
Исуса Христа Бог склопио Нови
Завет са људима.

• Нови Завет је
испуњење Старог
Завета

5. Нови Завет је
испуњење Старог
Завета

• Објаснити ученицима
кључне новозаветне
појмове;

• моћи да наведе неке од
новозаветних књига и околности
њиховог настанка;

6. Новозаветни
списи

• Пружити ученицима
основ за разумевање
смисла новозаветних
догађаја;

• моћи да пронађе одређени
библијски одељак;

• Новозаветни списи
(настанак,
подела,функција,
аутори...)

7. Јеванђелисти

• Подстаћи ученике да
самостално читају Свето
Писмо.

• Јеванђелисти

• моћи да каже да се Библија користи
на богослужењима;

Мест о р еали заци је н аст аве
•

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

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

Ди д акти чк о мет оди чка уп ут
ст ва за
р еали заци ју наст аве
•

• моћи да именује Јеванђелисте и
препозна њихове иконографске
символе;
• бити подстакнут на читање Светог
Писма.

IV - БОГОЧОВЕК – • Пружити ученицима
основно знање о
ИСУС ХРИСТОС
личности Пресвете
8. Пресвета
Богородице;
Богородица –
• Објаснити ученицима
Благовести
хришћанско поимање
9. Богородичини
слободе;
празници
• Пружити ученицима
основно знање о
10. Рођење
јеванђељским
Христово
казивањима о Господу
11. Христос је
Исусу Христу;
Богочовек
• Објаснити ученицима
12. Крштење
разлог оваплоћења Сина
Христово
Божијег;
13. Христова чуда
• Подстаћи ученике да у
описима Христових
14. Новозаветне
чуда увиде љубав
заповести и Беседа
Божију
на гори

• моћи да преприча догађај
Благовести и да препозна да је то
„почетак спасења“;
• моћи да препозна службу анђела
као гласника и служитеља Божијих;
• моћи да препозна Богородичино
прихватање воље Божије као израз
слободе;
• моћи да уочи да је за разлику од
Еве, Богородица послушала Бога
• моћи да преприча неке од догађаја
из живота Пресвете Богородице и
повеже их са Богородичиним
празницима;
• моћи да преприча библијски опис
Рођења Христовог;

• Пресвета
Богородица –
Благовести
• Богородичини
празници
• Рођење Христово
• Христос је
Богочовек

•

• Крштење
Христово
• Христова чуда
• Новозаветне
заповести и Беседа •
на гори
• Христос – Онај
који је наш „пут,
истина и живот“

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних

15. Христос – „пут,
истина и животˮ

• моћи да препозна да је Христос
дошао на свет да сједини Бога и
човека

17. Тајна Вечера –
прва Литургија

• Кроз Христове
заповести о љубави и
тумачење појединих
одељака из Беседе на
гори указати ученицима
на значај љубави према
Богу и ближњима.

18. Страдање
Христово

• Подстаћи ученике да
живе по Јеванђељу;

• моћи да препозна да су Христова
чуда израз Његове љубави према
људима;

19. Васкрсење
Христово

• Указати ученицима на
повезаност Тајне Вечере
и Свете Литургије;

• моћи да увиди разлику између
старозаветног закона и
новозаветних заповести о љубави;

• Представити ученицма
догађаје Страдања и
Васкрсења Христовог
као кључне за спасење
света и човека.

• бити подстакнут да прихвати
Христа за свој животни узор;

16. Лазарева
Субота и Цвети

• моћи да преприча библијски опис
Христовог Крштења, поста и
кушања;

• моћи да преприча догађаје
Васкрсења Лазаревог и Уласка у
Јерусалим;

• Лазарева Субота и
Цвети

•

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

•

У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.

•

Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

• Тајна Вечера –
прва Литургија
• Страдање
Христово
• Васкрсење
Христово

• моћи да увиди контрадикторност
између очекивања јеврејског народа
спрам Христове личности;
• моћи да хронолошки наведе
догађаје Страсне седмице;
• моћи да преприча библијски опис
Тајне Вечере и у приносу хлеба и
вина препозна Свету Литургију;
• моћи да преприча библијски опис
Христовог Страдања и Васкрсења
• моћи да кроз тумачење тропара
Христовог Васкрсења препозна да
је Христос победио смрт и
омогућио свима васкрсење из
мртвих;

Е валуац и ја наст аве
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:
•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

V - ЦРКВА ДУХА
СВЕТОГА
20. Вазнесење и
Педесетница
21. Црква у
Јерусалиму
22. Павле – апостол
незнабожаца
23. Прогони
хришћана
24. Свети цар
Константин и
крштење царства

• Објаснити ученицима
значај догађаја
Вазнесења и
Педесетнице;
• Упознати ученике са
мисионарском
делатношћу светих
апостола;

• моћи да преприча догађаје
Вазнесења и Педесетнице;

• Вазнесење и
Педесетница

• моћи да каже да је силаском Духа
Светог на апостоле рођена Црква
Христова;

• Заједница у
Јерусалиму, према
извештају из Дела
апосолских

• моћи да именује неколико светих
апостола и наведе неке од догађаја
из њиховог живота;

• Упознати ученике са
• моћи да уочи да су у Римском
особеностима сведочења
царству хришћани били гоњени и
вере у раној Цркви;
наведе неке од примера
• Указати ученицима на
мучеништва;
узроке гоњења
• моћи да објасни значај доношења
хришћана;
Миланског едикта;
• Подстаћи ученике на
• моћи да усвоји вредност
толеранцију према
толеранције међу људима
припадницима других
различитих верских убеђења;
вероисповести.

•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:

• Мисионарско дело
светог апостола
Павла

•

усмено испитивање;

• Гоњења Цркве

•

писмено испитивање;

• Свети цар
Константин и
крштење царства

•

посматрање понашања ученика;

Ок ви рн и бр ој часова п о т
емама
Увод – 1
Припрема света за долазак Сина
Божијег – 5
Увод у Нови Завет – 5
Богочовек Исус Христос – 16
Црква Духа Светога – 7
Евалуација 1+1

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:

5.

Српски језик и књижевност
Историја
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

6.

Грађанско васпитање

1.
2.
3.
4.

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Седми

ТЕМА

ЦИЉ

I – УВОД

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

(наставне јединице)

1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада

• Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном
разреду школовања
II –
БОГОПОЗНАЊЕ
2. Процес
сазнавања
3. Личносно
познање
4. Познање Бога
5. Бог је један, али
није сам

• Подстаћи ученике да
преиспитају свој однос
према знању и учењу;
• Кроз очигледне примере
и експерименте
објаснити ученицма три
начина сазнавања:
објективно, субјективно
и личносно и границе
њихове примене (наука,
уметност, теологија);
• Указати ученицима на
повезаност љубави и
знања у црквеном
искуству;

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 7. разреда
основне школе;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

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

• моћи да уочи да су знање и учење
важни у његовом животу;
• моћи да кроз очигледне примере и
експерименте закључи да постоје
различити начини сазнавања
• моћи да кроз примере из личног
искуства уочи да једино онај кога
заволимо за нас постаје личност непоновљиво и бескрајно важно
биће;
• моћи да повезује личносно познање
са нашим познањем Бога;
• моћи да препозна да нам Христос
открива Бога као љубавну
заједницу три личности;

• Процес сазнавања
као дело целе
личности: чула,
разум, слободна
воља, искуство
• Личносно
познање,
упознавање кроз
љубав
• Познање Бога
• Бог је један, али
није сам (Бог је
заједница три
личности: Отац,
Син и Свети Дух)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.
На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
В р ст е н аст аве
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (34 часова)
• практична настава (2часа)

• Објаснити ученицима да
нам Христос открива
Бога као Свету Тројицу;

• моћи да вреднује своје понашање
на основу љубави коју исказује
према својим ближњима;

• Развити код ученика
свест о љубави као
темељу заједнице.

• бити подстакнут на одговорније
обликовање заједничког живота са
другима.

• Указати ученицима на
Саборе као израз
јединства Цркве;

•

6. Сабори као израз
јединства Цркве

• Објаснити појмове
јереси и догмата;

7. Васељенски
сабори

• Пружити ученицима
основно знање о
историјском контексту
настанка Символа вере;

• бити подстакнут да своје проблеме
и несугласице са другима решава
кроз разговор и заједништво;

III - СИМВОЛ
ВЕРЕ

8. Символ вере
9. Богочовек
Христос

моћи да уочи да је Црква на
Саборима решавала проблеме са
којима се сусретала кроз историју;

• знати да је Символ вере
установљен на Васељенским
саборима;

• Пружити ученицима
основ за разумевање
основне истине о Тајни
Богочовека Христа;

• умети да интерпретира Символ
вере;

• Развијање свести
ученика о значају и
месту Символа вере у
Крштењу и Литургији;

• моћи да уочи да појам Богочовека
описује Христа као истинитог Бога
и истинитог Човека;

Мест о р еали заци је н аст аве

• Сабори као израз
јединства Цркве
• Васељенски
сабори

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

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

Ди д акти чк о мет оди чка уп ут
ст ва
за реали заци ју наст аве
•

• Символ вере
• Христос је
истинити Бог и
истинити Човек

• знати да се Символ вере изговара
на Крштењу и Литургији;

• Пружити ученицима
IV • моћи да увиди да Црква Светим
основ за разумевање да се
СВЕТОТАЈИНСКИ
Тајнама повезује човека са Богом у
кроз учешће у Светим
ЖИВОТ ЦРКВЕ
најважнијим моментима његовог
Тајнама Цркве наш живот
живота (рођење и духовно рођење
и сви његови елементи
– Крштење, венчање и Брак,
узводе у личносни однос
10. Светотајински
Црквена брига за болесне у
са Богом;
живот Цркве
јелеосвећењу...)
• Пружити ученицима
11. Света
• моћи да увиди да је Литургија
основ за разумевање
Литургија –
извор и циљ свих Тајни Цркве;
смисла и значаја Светих
светајна Цркве
Тајни;

•

•

• Светотајински
живот Цркве
• Света Литургија
као светајна Цркве
• Свете Тајне
Крштења и
Миропомазања
• Света Тајна
Исповести

•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних

12. Свете Тајне
крштења и
миропомазања
13. Света Тајна
исповести

• Развијање свести
ученика о неопходности
личног учествовања у
светотајинском животу
Цркве.

14. Света Тајна
брака

• знати да је Причешће врхунац
светотајинског живота
• моћи да препозна Крштење и
Миропомазање као Тајне уласка у
Цркву;
• бити подстакнут да на покајање
гледа као на промену начина
живота;

15. Монашка
заједница

• моћи да увиди да су брак и
монаштво два пута која воде ка
Богу;

16. Света Тајна
рукоположења

•

•
•

• моћи да разликује и именује
службе у Цркви (епископ,
свештеник, ђакон и народ);

17. Молитвословља
Цркве

• моћи да препозна своју службу у
Цркви;
• моћи да у молитвословљима уочи
важност природних елемената
(воде, грожђа, жита, светлости...)
• бити подстакнут на учествовање у
светотајинском животу Цркве;
V - СРПСКА
ЦРКВА КРОЗ
ВЕКОВЕ
18. Света браћа
Кирило и Методије
19. Свети Сава
20. Срби светитељи
21. Крсна слава и
обичаји

• Објаснити ученицима
• моћи да препозна да култура и
значај мисионарске и
писменост Словена имају корен у
просветитељске
мисионарској делатности
делатности Свете браће и
просветитеља равноапостолних
Светог Саве;
Кирила и Методија;
• Указати ученицима кроз
примере српских
светитеља на значај
стицања хришћанских
врлина;

• моћи да објасни просветитељску
улогу и значај Светога Саве за
српски народ;
• бити подстакнут да доживи српске
светитеље као учитеље
хришћанских врлина;

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
Монашка
решења, наставник би требало да
заједница (искорак
води рачуна и о психолошким
ка животу будућег
чиниоцима извођења наставе –
века)
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
Света Тајна
интересовањима, склоностима,
Рукоположења
способностима и мотивацији
Молитвословља
ученика.
Цркве
• У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.
• Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.
Е валуац и ја наст аве
Света браћа
Кирило и
Евалуацију наставе (процењивање
Методије
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
Свети Сава
наставе) наставник ће остварити на
Срби светитељи
(вероучитељ ће на два начина:
• процењивањем реакције ученика
више часова
или прикупљањем коментара
описати живот и
ученика путем анкетних
подвиге неколико
евалуационих листића;
светитеља Српске
• провером знања које ученици
Цркве по избору:
усвајају на часу и испитаивањем
- Света лоза
ставова;
Немањића

• Света Тајна брака
(слика Христа и
Цркве)

•

•
•

•

22. Српска црквена • Указати ученицима на
баштина
историјски пут Српске
Цркве кроз житија
изабраних светитеља;
• Подстаћи ученике да
развију доживљај Крсне
славе као молитвеног
прослављања Бога и
светитеља;
• Развити код ученика
свест о важности
неговања традиције и
обичаја (Крсна слава,
литије, храмовне и
градске славе);

• моћи да препозна неговање
српских православних обичаја као
начин преношења искуства вере и
прослављања Бога и светитеља
• моћи да препозна евхаристијску
симболику у елементима Крсне
Славе;
• бити подстакнут да прослављање
Крсне славе везује за Литургију
• бити подстакнут да доживи,
вреднује и негује богатство и
лепоту српске културне баштине.

• Пружити ученицима
могућност да сагледају
улогу СПЦ у развоју
српске културе и
идентитета.

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:

7.

Српски језик и књижевност
Историја
Географија
Биологија
Физика
Ликовна култура
Музичка култура

8.

Грађанско васпитање

9.

Техничко и информатичко образовање

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Св. цар Лазар
- Св. Василије
Острошки
- Св. Николај
Жички и
Охридски
- Св. Петар
Цетињски
- Св. Вукашин из
Клепаца)
• Крсна слава и
обичаји (литије,
храмовне и
градске славе...)
• Српска црквена
баштина

Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:
•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

Ок ви рн и бр ој часова п о т
емама
Увод – 1
Богопознање – 5
Символ Вере – 6
Светотајински живот Цркве – 11
Српска Црква кроз векове – 11
Евалуација – 1+1

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

34

Разред:

Oсми

ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада

ЦИЉ
• Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;
• Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном
разреду школовања.

II - ЧОВЕК ЈЕ
ИКОНА БОЖЈА
2. Човек - икона
Божја и свештеник
твари
3. Хришћанско
схватање личности
4. Грех као
промашај
човековог
назначења
5. Новозаветне
заповести Божје

• Продубити код ученика
знање о човеку као
икони Божијој у свету;
• Развити свест код
ученика о неопходности
живота у заједници;
• Развити свест код
ученика да је грех
злоупотреба слободе;
• Омогућити ученицима
основ за разумевање
хришћанског појма
слободе;

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 8. разреда
основне школе;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

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

• моћи да увиди да је човек икона
Божија јер је слободна личност и
да је служба човекова да буде
спона између Бога и света.
• моћи да увиди да се човек
остварује као личност у слободној
заједници љубави са другим.
• бити подстакнут да учествује у
литургијској заједници.
• моћи да сагледа грех као промашај
људског назначења;
• моћи да разликује слободу од
самовоље;

• Човек - икона
Божја и свештеник
твари
• Хришћанско
схватање личности
• Грех као промашај
човековог
назначења
• Две велике
заповести о
љубави
• Слобода и љубав у
хришћанском
етосу

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

6. Слобода и љубав
у хришћанском
етосу

• Подстаћи ученике на
узајамну љубав и
поштовање;
• Подстаћи ученике на
стално преиспитивање
свог живота.

В р ст е н аст аве

• моћи да увиди да човек може бити
роб својих лоших особина и
навика;

Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (32 часова)
• практична настава (2часа)

• бити подстакнут да увиди вредност
ближњега у сопственом животу;

Мест о р еали заци је н аст аве
• Теоријска настава се реализује у
учионици;
• Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у
литургијском сабрању;

• моћи да усвоји став да једино кроз
љубав човек може превазићи
конфликт;
• моћи да вреднује своје поступке на
основу Христових заповести о
љубави.

III • Омогућити ученицима
ПОДВИЖНИЧКО –
основ за правилно
ЕВХАРИСТИЈСКИ
разумевање
ЕТОС
хришћанског подвига;
7. Хришћански
подвиг
8. Подвизи
Светитеља
9. Пост
10. Хришћанске
врлине
11. Евхаристијски
поглед на свет

• Упутити ученике на
смисао подвига
светитеља;
• Објаснити ученицима
начин, смисао и циљ
поста;
• Упознати ученике са
Житијима Светих;
• Развити евхаристијски
етос код ученика.

• моћи да увиди да је подвиг начин
живота у Цркви;

• Хришћански
подвиг

• моћи да препозна различите
подвиге као путеве који воде ка
истом циљу;

• Примери подвига:
свети људи су
имали различите
подвиге

• моћи да објасни кад и како се
пости;
• моћи да увиди смисао и значај
поста;
• бити подстакнут на пост и молитву
као начин служења Богу;
• бити подстакнут да развија
хришћанске врлине;
• бити подстакнут да се критички
односи према својим поступцима;
• бити подстакнут да чита Житија
Светих;
• бити подстакнут да заснује свој
однос према Богу на захвалности.

• Хришћански пост
(духовни смисао,
начин поста,
евхаристијски,
једнодневни и
вишедневни пост)
• Основне
хришћанске
врлине
• Евхаристијски
поглед на свет

Ди д акти чк о мет оди чка уп ут
ст ва
за реали заци ју наст аве
•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.

•

Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно

IV – ЛИТУРГИЈА
12. Молитва лична и саборна
13. Црква је Тело
Христово
14. Божанствена
Литургија (опис
тока Литургије)
15. Литургијски
простор (делови
храма)
16. Освећење
времена

• Указати ученицима на
значај личне и саборне
молитве;
• Објаснити ученицима
важност Литургије
тумачењем значења
речи Евхаристија и
Литургија (захвалност
и заједничко дело);
• Указати ученицима да
је литургијско сабрање
израз Цркве као Тела
Христовог;
• Указати ученицима на
целину литургијског
догађаја као узајамног
даривања Бога и
његовог народа
• Упознати ученике са
смислом и основним
елементима Литургије;
• Подстаћи ученике на
заједничко учешће у
богослужењима;
• Објаснити ученицима
динамику
богослужбеног
времена.

V - ЦАРСТВО
БОЖЈЕ
17. Царство Божје –
циљ стварања

• Објаснити ученицима да
је Царство Божије
крајњи циљ историје;

• моћи да увиди да је молитва • Молитва - лична и
разговор са Богом;
саборна

•

Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.

•

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

•

У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.

•

Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

• бити подстакнут да преиспита и • Црква је Тело
Христово
обогати свој молитвени живот;
• моћи да схвати личну молитву као • Божанствена
припрему за саборну молитву;
литургија
- Проскомидија
• моћи да објасни значење речи
- Литургија речи
Литургија и Евхаристија;
(јектенија, мали
• моћи да однос међу члановима вход, читања)
Цркве пореди са повезаношћу - Евхаристија
удова у људском телу;
(велики вход,
анафора, Молитва
• моћи да препозна неке од
Господња,
елемената Литургије;
причешће)
• моћи да увиди да Молитва
• Литургијски
Господња има литургијску основу;
простор (делови
• моћи да наведе најважније делове храма)
храма
и
препозна
њихову
• Повезивање
богослужбену намену.
времена са
• моћи да именује нека богослужења литургијским
и да зна да постоје покретни и доживљајем
непокретни празници;
вечности (дневни,
недељни и
• бити подстакнут да активније
годишњи
учествује у богослужењима;
богослужбени
круг)

• моћи да објасни да је Бог створио • Царство Божије –
свет са циљем да постане Царство
циљ стварања
Божије;
• Васкрсење мртвих
и живот будућег
века

18. Живот будућег
века
19. Сведоци
Царства Божјег
20. Обожење – циљ
хришћанског
живота
21. Знаци присутва
Царства Божјег у
овом свету (чуда,
мошти...)
22. Икона – прозор
у вечност

• Указати ученицима на
повезаност између
васкрсења мртвих и
Царства Божијег;

• моћи да објасни да Царство Божије
у пуноћи наступа по другом
Христовом доласку и васкрсењу
мртвих;

• Објаснити ученицима
појам обожења
указујући им на
библијски опис
Преображења
Господњег;

• моћи да објасни да је Бог створио
човека као сарадника на делу
спасења;

• Развијање свести
ученика да је Литургија
икона Царства Божјег;
• Упознати ученике са
сведочанствима
присуства Божијег у
овом свету (чуда,
мошти...);
• Предочити ученицима
улогу Цркве у свету;
• Пружити ученицима
основно знање о
икономији Духа
Светога;
• Упознати ученике са
иконографијом као
изразом есхатолошког
стања света и човека.

• моћи да препозна да је Литургија
икона Царства Божијег;
• бити подстакнут да активније
учествује у Светој Литургији.
• моћи да преприча догађај
Преображења Господњег;

Е валуац и ја наст аве

• Етос хришћана
као сведочанство
Царства Божијег

Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:

• Обожење – живот
у савршеној
заједници с Богом
и другима

•

• Знаци присутва
Царства Божијег у
овом свету (чуда,
мошти...)

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

• Икона – прозор у
вечност

• моћи да повеже појмове светости и
обожења са дејством Светога Духа
• моћи да препозна да је предукус
Царства Божијег присутан у
моштима, чудотворним иконама,
исцељењима...
• моћи да препозна разлику између
православне иконографије и
световног сликарства;

Оц ењ и вањ е
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:
•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

• моћи да препозна икону као
символ Царства Божијег;

Ок ви рн и бр ој часова п о т
емама

• бити подстакнут да на правилан
начин изражава поштовање према
хришћанским светињама.

Увод – 1
Човек је икона Божија – 6
Подвижничко-евхаристијски етос –
7
Литургија – 9
Царство Божије – 8
Евалуација 1+2

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:

5.

Српски језик и књижевност
Историја
Биологија
Ликовна култура
Музичка култура

6.

Грађанско васпитање

7.

Техничко и информатичко образовање

1.
2.
3.
4.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

~ 719 ~

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА V РАЗРЕД
Предмет: Физичко и здравствено васпитање
Разред: пети
Фонд: 126 часова
Циљ:Циљ наставе и учења ФЗВ 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
Општи задаци су:
- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ФЗВ сврха, циљеви и
задаци образовања, као и циљеви наставе ФЗВ буду у пуној мери реализовани,
- Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела,
- Развој и усавршавање моторичких способности,
- Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом ФЗВ и стицање теоријских знања неопходних
за њихово усвајање,
- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине ФЗВ дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја,
Формирање морално-вољних квалитета личности,
- 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 средине.
Оперативни задаци:
- Усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, гипкости и координације;
- Стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом ФЗВ;
- Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.);
- Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем групним поистовећивањем и сл;
- Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности;
- Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Ученик ће бити у стању да:
- Разуме сврху и значај вежбања, као и процесе у физичком вежбању
- Примењује правила игре
- Поштује правила понашања на и у објектима за вежбање
- Навија фер, чува себе и друге
- Одговорно се понаша према свим чиниоцима приликом вежбања
- Примени научено у ванредним околностима...

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Ученик ће бити у стању да:
- Доведе у везу физичко вежбање и здравље
- Пимени хигијенске мере пре, током и након вежбања
- Се правилно храни
- Препозна врсту повреде
- Чува животну средину током вежбања...

1.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
1.1. РЕДОВНА НАСТАВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ
ВАСПИТАЊА
1.2. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
2.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
2.1. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
2.2 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ(секције)
2.3 АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ
2.4 КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД и допунски рад
2.5 ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА
2.6 СПОРТСКА НЕДЕЉА

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

2
1

72
36

0,5
1

18
36

2 НЕДЕЉЕ
(1 у првом, 1 у другом полугодишту)

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Од општих међупредметних компетенција, програмом су предвиђене:

1. Компетенција за учење (везано за учење моторичких радњи, и теоретских знања везаних за вежбање и здрав начин живота ,
као и за основе спортова и плесова)
2. Естетичка компетенција (везано за допринос физичког вежбања лепшем и здравијем изгледу)
3. Комуникација (везано за функционисање у групи и тимски рад, договор...)
4. Одговоран однос према околини и здрављу

5. Сарадња (односи се на рад у групи и зависност успеха од сарадње појединаца у групи и заједничког деловања)
6. Решавање проблема
( везано за брзо деловање у непознатим ситуацијама и решавање истих)

7. Дигитална компетенција
( увођење и примена дигиталних ресурса и апарата у спорту и физичком вежбању)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА
5. И 6. РАЗДРЕД
Остваривање програма наставе ФЗВ је усмерено ка јасно дефинисаним исходима, тј. елементима који су ученици у стању да изврше по
завршетку разреда.
Исходи се остварују кроз 3 области:
-физичке способности
-моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине
-физичка и здравствена култура

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ОФА

Наставни садржаји

Исходи

комбинује и користи достигнути
ниво усвојене технике кретања у
спорту и свакодневном животу
-доводи у везу развој физичких
способности са атлетским
дисциплинама
−

АТЛЕТИКА

користи елементе технике у игри
− примењује основна правила
рукомета у игри
учествује на унутародељенским
такмичењима
−

СПОРТСКА ИГРА
РУKOMET

Обавезни и препоручени
садржаји
Техника истрајног трчања
Техника спринтерског трчања
Техника ниског старта
Скок увис (прекорачна техника)
Бацање лоптице (до 200 г) Техника
штафетног трчања ( штафетне
игре, начини измене палице и др.);
Тробој-кроз одељењско такмичење
применити
три дисциплине које су ученици
савладали ( трчање,
бацање,скокови
Вођење лопте,
Хватањa и додавањa лопте,
Шутирања на гол,
Финтирање,
Принципи индувидуалне одбране
Основна правила
рукомета/минирукомета

Корелација са
другим
предметима

Активности
ученика

-вежбање
(ходање,
трчање,
скакање,
бацање)
-анализирање

Активности
наставника

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија

-такмичење

-вежбање
(трчање,
скакање,
елементи са
лоптом )
-анализирање
-такмичење

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија
- суђење

одржава стабилну и динамичку
равнотежу у различитим
кретањима, изводи ротације тела
− користи елементе гимнастике у
свакодневним животним
ситуацијама и игри
-процени сопствене могућности за
вежбање у гимнастици
−

ГИМНАСТИКА

−
−

РИТМИКА И ПЛЕС

−
−

изведе кретања, вежбе и кратке
саставе уз музичку пратњу
игра народно коло
изведе кретања у различитом ритму
изведе основне кораке плеса из
народне традиције других клтура

-вежбање
(ходање,
трчање,
поскоци, окрети,
колути,
прескоци,
акробатика...)
-анализирање
-видеоприказ
-графички
приказ

Вежбе на тлу
Прескоци и скокови
Ниска греда
Гимнастички полигон
Висока греда

Ритмичка вежба без реквизита
Скокови кроз вијачу Народно
коло „Моравац“ Народно коло
из краја „Ужичко“

Музичка
култура

-вежбање (игра
уз бројање, игра
уз музику)

ТЕСТИРАЊЕ И
МЕРЕЊА

−

ТЕОРИЈА

−

објасни својим речима сврху и
значај вежбања
користи основну терминологију
вежбања

Батерија тестова

Ученици активно
учествују у свим
активностима и у
батерији тестова

Реализује се кроз све наставне
теме и садржаје
Уводни час

Биологија

- дискусија
- презентација

Последњи час
изводи елементе фудбалске
техмике
− користи елементе технике у игри
− примењује основна правила
фудбала у игри
− учествује на унутародељенским
такмичењима
-примењује основне елементе
−

МАЛИ ФУДБАЛ

Вођење и контрола лопте
Примање лопте и додавање лопте
различитим деловима стопала
Шутирање на гол
Вежбе са два и три играча
Основе игре у нападу и одбрани

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија

Основни кораци друшвених
плесова-валцер
-упореди резултате тестирања са
вредностима за свој узраст и сагледа
сопствени моторички напредак

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија
- асистирање

-вежбање
(трчање,
скакање,
елементи са
лоптом )
-анализирање
-такмичење

-Прати ученике,
-мотивише их
-уписују резултате
тестова
-анализирање
- дискусија
- презентација

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија
- суђење

тактике у одбрани и у нападу

ИЗЛЕТ

ТАКМИЧЕЊА

-примени основе оријентиринга и
сналажења у природи
-зна који су приородни показатељи
страна света (маховина)
-примени и поштује правила тимске и
спортске игре у складу са етичким
нормама
- прихвати сопствену победу и пораз у
складу са „ферплејом“
−
−

РАДИОНИЦА
−

−
−

Физичке способности

разликује здравe и нездравe начине
исхране,
направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз помоћ
наставника.
примењује здравствено-хигијенске
мере пре, у току и након вежбања
примени једноставнe комплексе
простих и општеприпремних вежби
изведе вежбе (разноврсна
природна и изведена кретања) и
користи их у спорту, рекреацији и
различитим животним ситуацијама

Шетња кроз тунеле (у току
школске године)

Биологија
Географија

-ученици
активно
учествују у свим
активностима
током часа

-прати ученике,
-мотивише их

- објашњавање,
Такмичарске игре између
одељења

-анализирање
- дискусија

(у току школске године)

- суђење

Предавање о здравој исхрани и
хигијени
(у току школске године)

Биологија

-ученици
активно
учествују у свим
активностима
током часа
-праве сопствени
јеловник

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

Ученици активно
учествују у свим
активностима и у
батерији тестова

- објашњавање,
-анализирање
- дискусија

-прати ученике,
-мотивише их
-уписују резултате
тестова

наведе примере утицаја
физичког вежбања на здравље
− разликује здравe и нездравe
начине исхране
− направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз помоћ
наставника.
− примењује здравственохигијенске мере пре, у току и
након вежбања
− препозна врсту повреде
− правилно реагује у случају
повреде
чува животну средину током
вежбања
−

наведе примере утицаја физичког
вежбања на здравље
− разликује здравe и нездравe начине
исхране
− направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз помоћ
наставника.
− примењује здравствено-хигијенске
мере пре, у току и након вежбања
− препозна врсту повреде
− правилно реагује у случају повреде
чува животну средину током
вежбања
−

Физичка и
здравствена култура;

наведе основна правила
гимнастике, атлетике, рукомета
− дефинише основна здравственохигијенска правила вежбања
− презентује и анализира
информације о физичком вежбању,
здрављу, спорту, историји спорта
− учествује у организацији спортске
недеље и школских такмичења
−

Ученици ослобођени
од практичног дела
наставе

−
−
−

−

суђење, вођење статистике,
региструје резултат
прати ниво активности ученика
на часу или такмичењима
припрема репортажу са
спортских догађаја
буде ђак репортер на спортској
недељи

−

Биологија

-презентација
-пружање прве
помоћи
- дискусија

-демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија
- асистирање

-суђење
-вођење
статистике
-презентација

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија
- асистирање

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ОФА 6. РАЗРЕД

Предмет: Физичко и здравствено васпитање
Разред: шести
Фонд: 126 часова
Циљ:Циљ наставе и учења ФЗВ 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
Наставни
садржаји

Исходи

АТЛЕТИКА

комбинује и користи достигнути ниво
усвојене технике кретања у спорту и
свакодневном животу
-доводи у везу развој физичких
способности са атлетским дисциплинама
−

Садржаји
Техника истрајног трчања
Скок увис
Техника спринтерског трчања
Скок у даљ

користи елементе технике у игри
примењује основна правила кошарке у
игри
учествује на унутародељенским
такмичењима
−

СПОРТСКА ИГРА
КОШАРКА

−

ГИМНАСТИКА

−

одржава стабилну и динамичку
равнотежу у различитим кретањима,
изводи ротације тела
користи елементе гимнастике у
свакодневним животним ситуацијама

Активности
ученика

-вежбање
(ходање,
трчање,

Техника штафетног трчања

скакање,
бацање)

Техника високог и ниског
старта

-анализирање

Бацање лоптице (до 200 г)
−

Корелација са
другим
предметима

Ставови у нападу и одбрани
Шутирања на кош,
Вођење лопте,
Дриблинг и пивотирање,

Активности
наставника

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија

-такмичење

-вежбање
(трчање,
скакање,
елементи са
лоптом )

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање

Хватањa и додавањa лопте,
Игра,

-анализирање

- дискусија

Основна правила кошарке

-такмичење

- суђење

Вежбе на тлу

-вежбање
(ходање,
трчање,
поскоци,
окрети, колути,

- демонстрација,

Прескоци и скокови
Ниска греда

- објашњавање,
-анализирање

и игри
-процени сопствене могућности за
вежбање у гимн.

прескоци,
акробатика...)

Гимнастички полигон

- дискусија
- асистирање

-анализирање
-видеоприказ
-графички
приказ

−

−
−
−

РИТМИКА И ПЛЕС

изведе кретања, вежбе и кратке
саставе уз музичку пратњу
игра народно коло
изведе кретања у различитом ритму
изведе основне кораке плеса из
народне традиције других клтура

Ритмичка вежба без реквизита
Скокови кроз вијачу
Народно коло „Моравац“
Народно коло из краја
„Ужичко“

Музичка
култура

-вежбање (игра
уз бројање, игра
уз музику)

Основни кораци друшвених
плесова-валцер

−

развија своје моторичке способности
применом вежби из атлетике и
гимнастике

Атлетски полигон
Гимнастички полигон

ПОЛИГОНИ

ТЕСТИРАЊЕ И
МЕРЕЊА

-упореди резултате тестирања са
вредностима за свој узраст и сагледа
сопствени моторички напредак

Батерија тестова

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија

-вежбање
(ходање,
трчање,
поскоци,
окрети, колути,
прескоци,
акробатика...)

- демонстрација,

Ученици
активно
учествују у свим
активностима и
у батерији
тестова

-Прати ученике,

- објашњавање,
- асистирање

-мотивише их
-уписују резултате
тестова

−

ТЕОРИЈА

−

објасни својим речима сврху и значај
вежбања
користи основну терминологију
вежбања

Реализује се кроз све наставне
теме и садржаје
Уводни час

Биологија

- дискусија
- презентација

Последњи час
-користи елементе технике и
примењује основна правила у игри

Хватањa и додавањa лопте,

Финтирање,
Принципи индувидуалне
одбране

изводи елементе фудбалске техмике
− користи елементе технике у игри
− примењује основна правила фудбала у
игри
− учествује на унутародељенским
такмичењима
-примењује основне елементе тактике у
одбрани и у нападу

МАЛИ ФУДБАЛ

ИЗЛЕТ

ТАКМИЧЕЊА

-примени основе оријентиринга и
сналажења у природи
-зна који су приородни показатељи
страна света (маховина)
-примени и поштује правила тимске и
спортске игре у складу са етичким
нормама

- презентација

-вежбање
(трчање,
елементи са
лоптом )

- демонстрација,

-анализирање

- дискусија

-такмичење

- суђење

-вежбање
(трчање,
елементи са
лоптом )

- демонстрација,

-анализирање

- дискусија

-такмичење

- суђење

-ученици
активно
учествују у свим
активностима
током часа

-прати ученике,

Основна правила
рукомета/минирукомета
−

- дискусија

Вођење лопте,

Шутирања на гол,
МИНИ РУКОМЕТ

-анализирање

Вођење и контрола лопте
Примање лопте и додавање
лопте различитим деловима
стопала
Шутирање на гол
Вежбе са два и три играча
Основе игре у нападу и
одбрани

Шетња кроз тунеле (у току
школске године)

Такмичарске игре између
одељења

Биологија
Географија

- објашњавање,
-анализирање

- објашњавање,
-анализирање

-мотивише их

- објашњавање,
-анализирање

- прихвати сопствену победу и пораз у
складу са „ферплејом“

разликује здравe и нездравe начине
исхране,
− направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз помоћ
наставника.
− примењује здравствено-хигијенске
мере пре, у току и након вежбања

- дискусија

(у току школске године)

- суђење

−

РАДИОНИЦА

−

−

Физичке
способности;

примени једноставнe комплексе
простих и општеприпремних вежби
изведе вежбе (разноврсна природна и
изведена кретања) и користи их у
спорту, рекреацији и различитим
животним ситуацијама

Здрава исхрана , значај
физичког вежбања, хигијена у
физичком вежбању

Биологија

(у току школске године)

Вежбе за развој снаге
Вежбе за развој
покретљивости
Вежбе за развој аеробне
издржљивости

-ученици
активно
учествују у свим
активностима
током часа

- објашњавање,
-анализирање

-праве
сопствени
јеловник

- дискусија

Ученици
активно
учествују у свим
активностима и
у батерији
тестова

-прати ученике,
-мотивише их
-уписују резултате
тестова

Вежбе за развој брзине
Вежбе за развој координације
наведе примере утицаја физичког
вежбања на здравље
− разликује здравe и нездравe начине
исхране
− направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз помоћ
наставника.
− примењује здравствено-хигијенске
мере пре, у току и након вежбања
− препозна врсту повреде
− правилно реагује у случају повреде
чува животну средину током вежбања
−

Физичка и
здравствена
култура;

−

−

−

−

−
−

наведе примере утицаја
физичког вежбања на
здравље
разликује здравe и нездравe
начине исхране
направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз
помоћ наставника.
примењује здравственохигијенске мере пре, у току и
након вежбања
препозна врсту повреде
правилно реагује у случају
повреде

−

Биологија

-презентација
-пружање прве
помоћи
-дискусија

-демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија
- асистирање

чува животну средину током
вежбања

−

Ученици
ослобођени од
практичног дела
наставе

−

−

−

наведе основна правила гимнастике,
атлетике, кошарке
дефинише основна здравственохигијенска правила вежбања
презентује и анализираинформације о
физичком вежбању, здрављу, спорту,
историји спорта
учествује у организацији спортске
недеље и школских такмичења

−
−

−

−

суђење, вођење статистике,
региструје резултат
прати ниво активности
ученика на часу или
такмичењима
припрема репортажу са
спортских догађаја
буде ђак репортер на
спортској недељи

-суђење
-вођење
статистике
-презентација

- демонстрација,
- објашњавање,
-анализирање
- дискусија
- асистирање

План остваривања програма физичког и здравственог васпитања (72 часа), као и 36 часова ОФА, обавља се кроз редовну наставу, и то 2
часа у распореду (односе се на физичко и здравствено васпитање), и 1 час седмично у зависности од временских услова и обавеза
ученика као 7. час или у међусмени.
18 часова ОФА се реализује кумулативно кроз излете.
Начин остваривања програма је наведен кроз табелу, усмерен је ка исходима.

СЛОБОДНИ САДРЖАЈИ, СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА, ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

назив
Крос РТС-а

Спорткса недеља
Ревијална фудбалска
утакмица (ученици наставници)

Спортска такмичења нижих
разреда

Излети

време реализације место реализације
септембар – мај
Прво и друго
полугодиште

новембар – мај

Прво
полугодиште

током читаве
школске године

школско двориште
адекватан
школски
простор
зависно од
Школско
двориште,
фудбалски терен
школско
двориште

Околина Ужица

учесници
сви ученици
од 5 до 8.
сви ученици
од 5 до 8.
разреда
репрезентација
школе

реализатори
Актив
наставника
Актив наставника
физичког васпитања
у сарадњи са свим
осталим
Актив наставника
физ.вас. и
осталим

сви ученици
од 1 до 4.
разреда

Актив наставника
физичког васпитања,
учитеља

сви ученици
од 1 до 8.
разреда

Актив наставника
физичког
васпитања,
учитеља

садржај
кружна трка
дефинисана
спортске игре, шах,
традиционална
надметања
фудбал

полигони спретности

планинарење, шетња,
бициклизам

ЕВАЛУАЦИЈА
-Оцена на однос према раду, часу ФЗВ, и осталим ученицима. Она обухвата свеукупну активнос ученика, и то:
*редовно ношење адекватне опреме
*примерен однос према настави ФЗВ и ОФА, наставнику и другм ученицима, и поштовање правила рада
*редовно присуствовање часовима ФЗВ и ОФА, и доношење леарских оправдања услед ослобађања од практичног дела наставе
*учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима у скоаду са могућностима
*приказивање најмање 1 комплекса вежби обликовања и снаге
- оцена на однос се добија 1 у првом,а 1 у другом полугодишту
Остале оцене су у односу на савладаност, тј. достигнут ниво моторичких знања, умења и навика, и савладаност техника задатих планом
и програмом, или напредак у савладаности техника.
*Евалуација савладаности техника се врши узимајући у обзир исходе, и оцењивање је усмерено ка савладаности исхода.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ и ОБАВЕЗНЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 7. РАЗРЕД
Предмет: Физичко васпитање и Обавезне спортске активности
Разред: седми
Фонд: 72 + 36 часова
Циљ:Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у
савременим условима живота и рада
Циљ наставе физичког васпитанја јесте:
 стицање техничких, тактичких и теоретских знања у спортској игри одбојка, атлетици и гимнастици,
 задовољење потреба ученика за кретањем,
 допринос повећању адаптивне и стваралачке способности у савременим условима живота и рада,
 развијање физичке културе неопходне ради очувања здравља,
 стварање трајне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живњеља
Задаци наставе физичког васпитања су да ученици:

 упознају значај и суштину физичког вежбања,
 постигну хармонични физички развој и правилно држање тела,
 развију хигијенске навике ради ефикасног очувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје савременог
начина живота и рада, као и других неповољних утицаја средине,
 усвоје одређени фонд моторичког знања, умења и навика неопходних за ефикасно задовољење потребе развоја и очувања
здравља, коришћења слободног времена и решавању свакодневних моторичких задатака,
 подстичу и активирају латентне способности и изузетне моторне надареностиза свестрано развијање у спорту
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.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
2.1 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ(секције)

1

36

2.2 АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ
2.3 КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
2.4 ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА

2 НЕДЕЉЕ

2.5 СПОРТСКА НЕДЕЉА

Број
наст.
теме

1

2

Наставни садражај

АТЛЕТИКА

СПОРТСКА ИГРА
ОДБОЈКА

(1 у првом, 1 у другом полугодишту)

Број
часова

Обукa

Увежбавањe

Проверa

Технике
оцењивања
Ученичких
постигнућа

Стандарди

Начин провере
остварености
стандарда

24

1

19

4

Практичне
вежбе, тест

1.3.3. 1.1.7. 1.1.5.
1.1.9.

Тест (норма)

25

8

14

3

Практичне
вежбе

1.3.1. 2.1.1. 2.2.2.
2.3.1. 2.1.2.

Практичне
вежбе

1.1.11. 1.3.11.
2.1.11. 2.3.11.
1.1.13. 1.3.13.

Практичне
вежбе

1.120. 1.1.21. 1.3.20

Практичне
вежбе

3

ГИМНАСТИКА

15

1

11

3

Практичне
вежбе

4

РИТМИКА И ПЛЕС

8

3

4

1

Практичне
вежбе

УКУПНО

72

13

48

11

1.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Наставни садржаји

Број часова

Активности у васпитнообразовном раду

-вежбање (ходање,
трчање,
АТЛЕТИКА

24

скакање, бацање)
-анализирање
-такмичење

Начин и поступак остваривања програма

- усавршава моторичке способности
-изводи покрете у задатом смеру
- извођење једноставних форми природног кретања
-развија и усавршава технике атлетских дисциплина

-упознаје правила спортске игре и придржава их се

СПОРТСКА ИГРА

25

ОДБОЈКА

-вежбање (трчање,
скакање, елементи са
лоптом )

-стварање услова за прилагођавање ученика за колективни живот и
рад

-анализирање

-уочава своје моторичке способности и особине,сличности и разлике
међу вршњацима

-такмичење

-поштује различитости
-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других

ГИМНАСТИКА

15

-вежбање (ходање,
трчање, поскоци, окрети,
колути, прескоци,
акробатика, вежбе са
реквизитима)

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике
међу вршњацима

-анализирање

-поштује различитости

-видеоприказ

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других

-графички приказ

- изводи задате вежбе на справама и у партеру

-развија осећај за ритам
РИТМИКА И ПЛЕС

УКУПНО

8

--вежбање (игра уз
бројање, игра уз музику)

-изводи покрете у задатом смеру

72

1.1. РЕДОВНА НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
1.2. 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.
1.3. АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ
Од активности у природи, планирана су два кроса
-јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар),
-пролећни крос, у организацији Спортског савеза и РТС-а (мај)
1.4. КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Корективно-педагошки рад се организује за ученике који имају лоше држање тела у оквиру часа за време рада вежби
обликовања.Рад спроводи наставник по препоруци лека или физијатра који утврђује степен деформитета и прописује
вежбе.Тежи случајеви телесних деформитета третирају се у здравственим установама.
1.5. ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА
Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса физичког васпитања, тј. обавезна су
унутар школска и међуодељенска такмичења у :
1. спортским играма.
У сарадњи са Спортским савезом грда Ужица, организују се такмичења међушколског карактера у свим спортсим
дисциплинама према календару који прави Министарство просвете и спорта и Спортски савез.

Oбласт

Спортска игра

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Игра спортску игру,примењује
основну технику,неопходна правила,
сарађује са члановима екипе,зна
функцију игре,основне
појмове,правила,принципе тренинга
и пружа прву помоћ

Игра спортску игру примењујући виши
ниво технике, већи број
правила,једноставније тактичке
комбинације уз висок степен сарадње са
члановима екипе, зна функцију и значај
спортске игре, већи број правила,
принципе и утицај тренинга

Игра спортску игру примењујући
сложене елементе технике,испуњава
тактичке задатке , суди, организује
утакмице,зна тактику игрте, систем
такмичења,начин организовања и
суди

Правилно трчи технике трчања на
кратке и дуге стазе, зна
терминологију , значај трчања,
основе тренинга и пружа прву помоћ,
зна правилно да скаче у даљ згрчном
техником и мери дужину скока, зна
терминологију, основе тренинга и
пружа прву помоћ, зна правилно да
скаче у вис техником маказице, зна
терминологију, основем тренинга и
пружа прву помоц, правилно баца
куглу из места и мери дужину хица,
зна правила за
такмичења,сигурносна правила
влада терминологијом,основама
тренинга и пружа прву помоћ

Правилно изводи варијанту технике
штафетног трчања, зна правилно да
скаче у даљ техником увинуће,зна да
правилно скаче у вис леђном техником,
правилно баца куглу леђном варијантом,
зна правила такмичења, учествује на
такмичењу

Правилно изводи варијанту технике
штафетног трчања, учествује на
такмичењу у вишебоју, зна атлетска
правила неопходна за учествовање
на петобоју

Бежбе на тлу
и справама

Правилно изводи вежбе на
тлу,правилно изводи прескоке,
изводи вежбе и комбинације вежби
на греди

Правилно изводи вежбе и комбинације
вежби ма тлу, правилмо изводи згрчку

Правилно изводи вежбе и
комбинације вежби ма тлу,
правилмо изводи згрчку и разношку
са изразитијом фазом лета

Вежбе
обликовања

Правилно изводи најмање један
комплекс вежби обликовања и
приказује вежбе за поједине делове
тела, зна утицај и значај вежби
обликовања за организам, познаје
поделу,терминологију и функцију

Правилно изводи више комплекса вежби
обликовања са и без реквизита, зна
принципе састављања комплекса вежби
обликовања и дозирање оптерећења

Саставља, правилно изводи и
показује сложене комплексе вежбе
обликовања без и са реквизитима,
зна да састављања комплекса вежби
обликовања и дозирање оптерећења

Атлетика

појединих вежби у комплексу

Знања о
физичком
вежбању и
физичком
васпитању

Зна смисао физичког васпитања,
утицај физичког вежбања,основне
појмове везане за физичко вежбање,
безбедност током вежбања ,основна
правила спортских игара

Вредновање
физичког
вежбања

Испољава позитиван став према
физичком вежбању у свакодневном
животу,испољава заинтерсованост за
физичко вежбање, доказује се кроз
физичко вежбање,испољава
позитинан став пртема сарадњи са
другима

Зна терминологију, основе тренинга,
дозирање оптерећења током вежбања

Правила индивидуалних спортских
грана и спортских игара, основе
система такмичења,начин
организовања такмичења

7. РАЗРЕД ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ – ОДБОЈКА
Циљ и задаци:
Циљ физичког васпитања-изабраног спорта је да разноврсним и систематским моторичким активностима:
 оспособи ученике да игра спортску игру примењујући основни и виши ниво технике, већи број правила, једноставније
тактичке комбинације уз висок степен сарадње са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање
других,
 зна функције спортске игре, већи број правила и примену кроз суђење
Задаци наставе физичког васпитања-изабраног спорта-одбојке су:
•
•
•
•
•

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
Развој и усавршавање моторичких способности;
Стицање моторичких умења специфичних за одбојку и стицање теоријских знања неопходних за изабрани спорт;
Формирање морално-вољних квалитета личности;
Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;

Оперативни задаци:

•
•
•
•

Развој и усавршавање основних моторичких способности, умења и навика;
Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.);
Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.;
Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.

ОДБОЈКА
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

1.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
1. ОДБОЈКА

Садржај
програма

1

Број
часова

Активности у

36

Начин и поступак остваривања програма

образовно-васпитном раду

ОДБОЈКА
Ред.бр. наставне
теме
1.
2.
4.

Наставни садражај
ТЕХНИКА

ТАКТИКА
ТАКМИЧЕЊА

УКУПНО

Број часова

Број часова
обуке

Број часова
увежбавања

Број часова
провере

23

9

12

2

10

0

6

4

3

0

3

0

36

9

21

6

Техника

23

Тактика

10

Такмичења

-демонстрација вежби обликовања у
припремној фази часа

-извођење задатих вежби

-асистенција при изводби вежбе

-усвајање технике кроз упознавање са правилима

--мислиоци (учествују у
осмишљавању тактике)

-извођење тактичких задатака поштујићи правила игре

-самопроцењивачи ( прате свој рад и
напредак, самооцењивање)

-процењивање успешности изведених тактичких задатака

-сарадња са осталим ученицима у
демонстрацији игре

3

-суђење

Укупно

-развијање и усавршавање технике спорта

-осмишљавање тактичких задатака кроз игру

-примена правила кроз суђење
- формирање морално-вољних квалитета личности
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и
групним поистовећивањем

36

7. РАЗРЕД ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ –СТОНИ ТЕНИС
Циљ и задаци:
Циљ физичког васпитања-изабраног спорта је да разноврсним и систематским моторичким активностима:
 оспособи ученике да игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са члановима
екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других,
 зна функције спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ
Задаци наставе физичког васпитања-изабраног спорта-одбојке су:
•
•
•
•
•

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
Развој и усавршавање моторичких способности;
Стицање моторичких умења специфичних за одбојку и стицање теоријских знања неопходних за изабрани спорт;
Формирање морално-вољних квалитета личности;
Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;

Оперативни задаци:
•
•
•
•

•

Развој и усавршавање основних моторичких способности, умења и навика;
Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.);
Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.;
Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

1.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
1. СТОНИ ТЕНИС

1

36

СТОНИ ТЕНИС

Ред.бр. наставне теме

1.
2.
3.

Наставни садражај
ТЕХНИКА

ТАКТИКА
ТАКМИЧЕЊА

УКУПНО

Број часова

Број часова
обуке

Број часова
увежбавања

Број часова
провере

20

10

8

2

12

3

7

2

4

0

4

0

36

13

19

4

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
Школа организује и спроводи спортска такмичења: 1. Одељенск

Садржај програма

Техника

Тактика

Теорија

Број
часова

20

12

4

Активности у

36

Начин и поступак остваривања програма

образовно-васпитном раду
-демонстрација вежби
обликовања у припремној фази
часа

-извођење задатих вежби

-асистенција при изводби вежбе

-усвајање технике кроз упознавање са правилима

--мислиоци (учествују у
осмишљавању тактике)

-извођење тактичких задатака поштујићи правила игре

-самопроцењивачи ( прате свој
рад и напредак,
самооцењивање)
-сарадња са осталим ученицима
у демонстрацији игре
-суђење

Укупно

2. Међуодељенска

-развијање и усавршавање технике спорта

-осмишљавање тактичких задатака кроз игру
-процењивање успешности изведених тактичких задатака
-примена правила кроз суђење
- формирање морално-вољних квалитета личности
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним
поистовећивањем

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ и ОБАВЕЗНЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 8. РАЗРЕД
Предмет: Физичко васпитање и обавезне спортске активности
Разред: осми
Фонд: 68 + 34 часа
Циљ:Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у
савременим условима живота и рада
Циљ наставе физичког васпитанја јесте:
 стицање техничких, тактичких и теоретских знања у спортским играма одбојка и кошаркa, атлетици и гимнастици,
 задовољење потреба ученика за кретањем,
 допринос повећању адаптивне и стваралачке способности у савременим условима живота и рада,
 развијање физичке културе неопходне ради очувања здравља,
 стварање трајне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живњеља
Задаци наставе физичког васпитања су да ученици:
 упознају значај и суштину физичког вежбања,
 постигну хармонични физички развој и правилно држање тела,
 развију хигијенске навике ради ефикасног очувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје савременог
начина живота и рада, као и других неповољних утицаја средине,
 усвоје одређени фонд моторичког знања, умења и навика неопходних за ефикасно задовољење потребе развоја и очувања
здравља, коришћења слободног времена и решавању свакодневних моторичких задатака,
 подстичу и активирају латентне способности и изузетне моторне надареностиза свестрано развијање у спорту
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

68

2.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
2.1 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ(секције)

1

34

2.2 АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ
2.3 КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
2.4 ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА
2.5 СПОРТСКА НЕДЕЉА

2 НЕДЕЉЕ
(1 у првом, 1 у другом полугодишту)

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Број
наст.
теме

1

Наставни садражај

АТЛЕТИКА

Број
часова

Обукa

Увежбавањe

Технике
оцењивања
Проверa

Стандарди

Ученичких
постигнућа

17

0

15

2

Практичне
вежбе, тест

Начин провере
остварености
стандарда

1.1.7. 1.1.5. 1.3.5.
1.3.7. 1.1.9. 2.1.3.
2.1.5. 2.1.4.

Тест (норма)

2

СПОРТСКА ИГРА
КОШАРКА

16

2

10

4

Практичне
вежбе

2.1.1. 1.1.1. 1.3.1.
3.1.1.

Практичне
вежбе

3

СПОРТСКА ИГРА
ОДБОЈКА

16

2

10

4

Практичне
вежбе

2.1.1. 1.1.1. 1.3.1.
3.1.1.

Практичне
вежбе

4

ГИМНАСТИКА

14

1

9

4

Практичне
вежбе

1.1.9. 1.3.9. 2.1.11.
2.1.19. 2.3.11.

Практичне
вежбе

5

РИТМИКА И ПЛЕС

5

0

4

1

Практичне
вежбе

1.1.21. 1.1.20.
1.3.20.

Практичне
вежбе

УКУПНО

68

5

48

17

1.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Наставни садржаји

Број
часова

Активности у васпитнообразовном раду

Начин и поступак остваривања програма

-вежбање (ходање, трчање, -развија и усавршава моторичке способности
17
АТЛЕТИКА

скакање, бацање)

-изводи покрете у задатом смеру

-анализирање

- извођење једноставних форми природног кретања

-такмичење

-развија и усавршава технике атлетских дисциплина
-упознаје правила спортске игре и придржава их се

СПОРТСКА ИГРА
ОДБОЈКА И КОШАРКА

32

-вежбање (трчање,
скакање, елементи са
лоптом )

-стварање услова за прилагођавање ученика за колективни
живот и рад

-анализирање

-уочава своје моторичке способности и особине,сличности и
разлике међу вршњацима

-такмичење

-поштује различитости
-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других

ГИМНАСТИКА

14

5

-вежбање (ходање, трчање,
- изводи задате вежбе на справама и у партеру
поскоци, окрети, колути,
прескоци, акробатика,
-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и
вежбе са реквизитима) разлике међу вршњацима
анализирање
-поштује различитости
-видеоприказ
-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других
-графички приказ
-развија осећај за ритам

РИТМИКА И ПЛЕС

УКУПНО

--вежбање (игра уз
бројање, игра уз музику)

-изводи покрете у задатом смеру

68

1.1. РЕДОВНА НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
1.2. 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.
1.3. АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ
Од активности у природи, планирана су два кроса
Кросеви:
-јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар),
-пролећни крос, у организацији Спортског савеза и РТС-а (мај)
1.4. КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Корективно-педагошки рад се организује за ученике који имају лоше држање тела у оквиру часа за време рада вежби
обликовања.Рад спроводи наставник по препоруци лека или физијатра који утврђује степен деформитета и прописује
вежбе.Тежи случајеви телесних деформитета третирају се у здравственим установама.
1.5. ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА
Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса физичког васпитања, тј. обавезна су
унутар школска и међуодељенска такмичења у :
1. спортским играма.
У сарадњи са Спортским савезом грда Ужица, организују се такмичења међушколског карактера у свим спортсим
дисциплинама према календару који прави Министарство просвете и спорта и Спортски савез.

Oбласт

Спортска игра

Основни ниво

Средњи ниво

Игра спортску игру,примењује основну
технику,неопходна правила, сарађује са
члановима екипе,зна функцију
игре,основне појмове,правила,принципе
тренинга и пружа прву помоћ

Игра спортску игру примењујући виши ниво
технике, већи број правила,једноставније
тактичке комбинације уз висок степен
сарадње са члановима екипе, зна функцију и
значај спортске игре, већи број правила,
принципе и утицај тренинга

Напредни ниво
Игра спортску игру примењујући
сложене елементе технике,испуњава
тактичке задатке , суди, организује
утакмице,зна тактику игрте, систем
такмичења,начин организовања и суди

Атлетика

Правилно трчи технике трчања на кратке
и дуге стазе, зна терминологију , значај
трчања, основе тренинга и пружа прву
помоћ, зна правилно да скаче у даљ
згрчном техником и мери дужину скока,
зна терминологију, основе тренинга и
пружа прву помоћ, зна правилно да
скаче у вис техником маказице, зна
терминологију, основем тренинга и
пружа прву помоц, правилно баца куглу
из места и мери дужину хица, зна
правила за такмичења,сигурносна
правила влада
терминологијом,основама тренинга и
пружа прву помоћ

Правилно изводи варијанту технике
штафетног трчања, зна правилно да скаче у
даљ техником увинуће,зна да правилно
скаче у вис леђном техником, правилно баца
куглу леђном варијантом, зна правила
такмичења, учествује на такмичењу

Правилно изводи варијанту технике
штафетног трчања, учествује на
такмичењу у вишебоју, зна атлетска
правила неопходна за учествовање на
петобоју

Бежбе на тлу и
справама

Правилно изводи вежбе на тлу,правилно
изводи прескоке, изводи вежбе и
комбинације вежби на греди

Правилно изводи вежбе и комбинације
вежби ма тлу, правилмо изводи згрчку

Правилно изводи вежбе и комбинације
вежби ма тлу, правилмо изводи згрчку и
разношку са изразитијом фазом лета

Вежбе
обликовања

Правилно изводи најмање један
комплекс вежби обликовања и приказује
вежбе за поједине делове тела, зна
утицај и значај вежби обликовања за
организам, познаје
поделу,терминологију и функцију
појединих вежби у комплексу

Правилно изводи више комплекса вежби
обликовања са и без реквизита, зна
принципе састављања комплекса вежби
обликовања и дозирање оптерећења

Саставља, правилно изводи и показује
сложене комплексе вежбе обликовања
без и са реквизитима, зна да састављања
комплекса вежби обликовања и
дозирање оптерећења

Знања о
физичком
вежбању и
физичком
васпитању

Зна смисао физичког васпитања, утицај
физичког вежбања,основне појмове
везане за физичко вежбање, безбедност
током вежбања ,основна правила
спортских игара

Зна терминологију, основе тренинга,
дозирање оптерећења током вежбања

Правила индивидуалних спортских грана
и спортских игара, основе система
такмичења,начин организовања
такмичења

Вредновање
физичког
вежбања

Испољава позитиван став према
физичком вежбању у свакодневном
животу,испољава заинтерсованост за
физичко вежбање, доказује се кроз
физичко вежбање,испољава позитинан
став пртема сарадњи са другима

8. РАЗРЕД ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ- СТОНИ ТЕНИС
Циљ и задаци:
Циљ физичког васпитања-изабраног спорта је да разноврсним и систематским моторичким активностима:
 оспособи ученике да игра спортску игру примењујући основни и виши ниво технике, већи број правила, једноставније
тактичке комбинације уз висок степен сарадње са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање
других,
 зна функције спортске игре, већи број правила и примену кроз суђење
Задаци наставе физичког васпитања-изабраног спорта-одбојке су:
• Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
• Развој и усавршавање моторичких способности;
• Стицање моторичких умења специфичних за одбојку и стицање теоријских знања неопходних за изабрани спорт;
• Формирање морално-вољних квалитета личности;
• Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
Оперативни задаци:
•
•
•
•

Развој и усавршавање основних моторичких способности, умења и навика;
Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.);
Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.;
Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

1.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
1. СТОНИ ТЕНИС

1
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СТОНИ ТЕНИС
Ред.бр. наставне теме

Наставни садражај

Број часова

Број часова
обраде

Број часова
увежбавања

Број часова
провере

1.

ТЕХНИКА

15

4

9

2

15

2

11

2

2.

ТАКТИКА

3.

ТАКМИЧЕЊА

4

0

4

0

УКУПНО

Прво полугодиште

34

6

24

4

Садржај
програма

Број
часова

Активности у
образовно-васпитном раду
-демонстрација вежби обликовања у
припремној фази часа

Техника

Тактика

Такмичења

15

15

4

-асистенција при изводби вежбе

--мислиоци (учествују у осмишљавању
тактике)

Садржај
програма

Тактика

- стицање и развијање свести о потрби здравља и очувања здравља и природе

-развој моторичких способности и примена моторичких умења, навика у свакодневним и
специфичним условима живота
- развој и усавршавање моторичких способности

-сарадња са осталим ученицима у
демонстрацији игре

- формирање морално-вољних квалитета личности
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем

34
Број
часова

Активности у

15

15

Начин и поступак остваривања програма

образовно-васпитном раду
-демонстрација вежби обликовања у
припремној фази часа

Техника

-развој моторичких способности и примена моторичких умења, навика у свакодневним и
специфичним условима живота

-самопроцењивачи ( прате свој рад и
напредак, самооцењивање)

-суђење

Укупно

Начин и поступак остваривања програма

-асистенција при изводби вежбе

--мислиоци (учествују у осмишљавању
тактике)
-самопроцењивачи ( прате свој рад и
напредак, самооцењивање)

-развој моторичких способности и примена моторичких умења, навика у свакодневним и
специфичним условима живота
- стицање и развијање свести о потрби здравља и очувања здравља и природе

-развој моторичких способности и примена моторичких умења, навика у свакодневним и
специфичним условима живота
- развој и усавршавање моторичких способности

Такмичења

-сарадња са осталим ученицима у
демонстрацији игре

4

-суђење

Укупно

- формирање морално-вољних квалитета личности
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем
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8. РАЗРЕД ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ- ОДБОЈКА
Циљ и задаци:
Циљ физичког васпитања-изабраног спорта је да разноврсним и систематским моторичким активностима:
 оспособи ученике да игра спортску игру примењујући основни и виши ниво технике, већи број правила, једноставније
тактичке комбинације уз висок степен сарадње са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање
других,
 зна функције спортске игре, већи број правила и примену кроз суђење
Задаци наставе физичког васпитања-изабраног спорта-одбојке су:
•
•
•
•
•

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
Развој и усавршавање моторичких способности;
Стицање моторичких умења специфичних за одбојку и стицање теоријских знања неопходних за изабрани спорт;
Формирање морално-вољних квалитета личности;
Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;

Оперативни задаци:
•
•
•
•

Развој и усавршавање основних моторичких способности, умења и навика;
Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.);
Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.;
Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.

ОДБОЈКА
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

1.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
1. ОДБОЈКА

1

36

ОДБОЈКА
Ред.бр. наставне теме

Наставни садражај

Број часова

Број часова
обуке

Број часова
увежбавања

Број часова
провере

1.

ТЕХНИКА

20

3

15

2

2.

ТАКТИКА

9

0

5

4

3.

ТАКМИЧЕЊА

5

0

3

2

УКУПНО

34

3

23

8

Садржај програма

Техника

Тактика

Број часова

20

9

Активности у
образовно-васпитном раду
-демонстрација вежби
-асистенција при изводби вежбе

--мислиоци (учествују у
осмишљавању тактике)
-самопроцењивачи ( прате свој
рад и напредак,
самооцењивање)

Начин и поступак остваривања
програма
-извођење задатих вежби
-развијање и усавршавање технике
спорта
-усвајање технике кроз упознавање са
правилима
-извођење тактичких задатака
поштујићи правила игре
-осмишљавање тактичких задатака
кроз игру
-процењивање успешности изведених
тактичких задатака

Такмичења

5

Укупно

34

-сарадња са осталим ученицима у
демонстрацији игре
-суђење

-примена правила кроз суђење
- формирање морално-вољних
квалитета личности
- задовољавање социјалних потреба за
потврђивањем и групним
поистовећивањем

Ста нд а рд и у физ и чко м в а сп и та њу на к р ај у д ру го г ц и к лу са
СТАНДАРДИ НА ОСНОВНОМ НИВОУ

1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са члановима екипе
изражавајући сопствену личност уз поштовање других.
ФВ.1.1.2. Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ.
КОШАРКА
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе
изражавајући сопствену личност уз поштовање других.
ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ.
ОДБОЈКА
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са
члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других.
ФВ.1.1.2. Зна функцију одбојке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ.
РУКОМЕТ
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са
члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других
ФУДБАЛ
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра фудбал примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са
члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других.

ФВ.1.1.2. Зна функцију фудбала, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ.
АТЛЕТИКА
Т ехни к а тр ча ња
ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат.
ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ.
Ск о к у д аљ
ФВ.1.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока.
ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.
Ск о к у ви с
ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице.
ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.
Б а ц ањ е к у гле
ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица.
ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама тренинга и пружа прву помоћ.
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
В ежбе на тлу
ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу.
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.
Пр еск о к
ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ
Гр ед а
ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди.
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.
Дв о ви си нски р аз бо ј
ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.
Ко њ са хва та љк а ма
ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе
2. СРЕДЊИ НИВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
2.1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕученик/ученица:
ФВ.2.1.1. игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен
сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других
ФВ.2.1.2. зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга

У подобласти АТЛЕТИКАученик/ученица:
ФВ.2.1.3. правилно изводи варијанту технике штафетног трчања
ФВ.2.1.4. зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће
ФВ.2.1.5. зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике
ФВ.2.1.6. правилно баца куглу леђном варијантом технике
ФВ.2.1.7. зна правила за такмичење
ФВ.2.1.8. учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини
У подобласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ученик/ученица, на справама на којима вежба и на тлу:
ФВ.2.1.9. ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на тлу
ФВ.2.1.10. ученик/ученица правилно изводи згрчку
ФВ.2.1.11. ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди
ФВ.2.1.12. ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју
ФВ.2.1.13. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама
ФВ.2.1.14. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима
ФВ.2.1.15. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју
ФВ.2.1.16. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу
ФВ.2.1.17. зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада
У подобласти ПЛЕСученик/ученица:
ФВ.2.1.18. повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује најмање један одабрани дечији плес
ФВ.2.1.19. влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне плесове
У подобласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКАученица:
ФВ.2.1.20. правилно изводи вежбу са реквизитима
У подобласти ПЛИВАЊЕученик/ученица:
ФВ.2.1.21. плива једном од техника спортског пливања, поседује вештину самопомоћи у води и безбедног понашања у и око водене
средине
У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАученик/ученица:
ФВ.2.1.22. правилно изводи и показује више комплекса вежби обликовања без и са реквизитима
ФВ.2.1.23. зна принципе састављања комплекса вежби обликовања и дозирање оптерећења
У подобласти Стони тенис ученик/ученица:
ФВ.2.1.24. игра стони тенис користећи виши ниво технике удараца повезујући их са кретањем, може да одигра тактичку замисао и
користи више врста сервиса
ФВ.2.1.25. зна функцију и значај стоног тениса, већи број правила, принципе и утицаја тренинга
Напомена: у Програму физичког васпитања стони тенис се предвиђа у оквиру Обавезног изборног предмета Физичко васпитање Изабрани спорт и у оквиру система школских спортских такмичења. У оквиру Образовних стандарда за крај обавезног образовања стони
тенис се даје као пример наставницима како могу сами изградити стандарде за спортску грану која није обухваћена овим стандардима.
Стони тенис се, у овом циклусу, не предвиђа као обавезан стандард.
2.2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ ученик/ученица зна:
ФВ.2.2.1. терминологију, ФВ.2.2.2. основе тренинга, ФВ.2.2.3. да дозира оптерећење током вежбања

